
1

KÖZLEMÉNY

a pedagógusképző felsőoktatási intézmények által 2005�re meghirdetett,
pedagógus�szakvizsgára felkészítő képzésekről

A közoktatásról szóló � többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény határozza meg
a pedagógusok továbbképzésének egyik lehetőségét: a pedagógus�szakvizsgát.

A pedagógus�szakvizsgára felkészítő képzés hozzájárul: az alapképzésben
megszerzett ismeretek és jártasságok megújításához, kiegészítéséhez; a
szaktudomány legújabb elméleti és gyakorlati ismereteinek közvetítéséhez; a
neveléssel�oktatással, a pedagógus munkakörrel járó feladatok ellátásához
szükséges gyakorlat, képesség, pedagógiai pályára való alkalmasság fejlesztéséhez;
továbbá hozzájárulhat a vezetői, a szakértői, szaktanácsadói, a vizsgaelnöki, a
vezetőtanári (gyakorlatvezetői óvónői, tanítói) tevékenység, a mérési és értékelési, a
minőségbiztosítási feladatok ellátásához szükséges ismeretek elsajátításához.

A pedagógus�szakvizsga 2002. január 1�jétől három módon is teljesíthető. Erről a
Pedagógus Továbbképzési Módszertani és Információs Központ �pedagógus�
szakvizsgára� felkészítő képzések és szakirányú továbbképzési szakok jegyzéke
2002/2003. kiadvány, valamint az Oktatási Közlöny XLVI. évfolyam 3/I. száma (2002.
február 14.) ad tájékoztatást.

1. A pedagógus�szakvizsgára felkészítő képzés követelményeit a közoktatási
törvény szerint a pedagógus�továbbképzésről, a pedagógus�szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a pedagógus�
szakvizsga képesítési követelményeiről szóló 41/1999. (X. 13.) OM rendelet
szabályozza. 

A képzés oklevéllel záruló szakirányú továbbképzés keretében folyik, amelyet csak
pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmények hirdethetnek meg. A képzés
ideje 4 félév, legalább 360 tanóra. A képzési program kötelező és szabadon
választható tanulmányi területeket tartalmaz. A képzésben szerzett oklevél,
eredményes tanulmányokat követően a pedagógus�szakvizsga követelményeinek
teljesítését igazolja.

A közlemény tartalmazza a pedagógus�szakvizsga  követelményeiről szóló 41/1999.
(X.13.) OM rendelet alapján meghirdetett szakirányú továbbképzések szabadon
választható tanulmányi területének programajánlatait.

2. Továbbra is teljesíthető a pedagógus�szakvizsga  követelménye a következő
szakirányú továbbképzési szakokon.

− a közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szak [(8/1997. (II. 18.) MKM
rendelet],
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−  a tanügyigazgatási szakértő szakirányú továbbképzési szak [(11/1997. (II. 18.)
MKM rendelet], 

−  a vezető óvodapedagógus szakirányú továbbképzési szak [(13/1997. (II. 18.)
MKM rendelet],

−  a pedagógiai értékelési szakirányú továbbképzési szak [(12/1999. (III. 8.) OM
rendelet],

−  a tantervfejlesztési szakirányú továbbképzési szak [(12/1999. (III. 8.) OM
rendelet) rendelet],

−  a gyakorlatvezetői tanítói szakirányú továbbképzési szak [(28/1999. (VII. 6.)
OM rendelet],

−  az óvodai szakértő szakirányú továbbképzési szak [(29/1999. (VII. 6.) OM
rendelet], 

− az óvodai környezeti nevelő szakirányú továbbképzési szak [9/1998. (XII.1.)
OM rendelet],

 továbbá a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet munkakör betöltése szempontjából
pedagógus�szakvizsgával egyenértékű képesítésnek ismeri el a klinikai és
pedagógiai szakpszichológusi szakvizsgát. 

A fenti miniszteri rendeletben szabályozott hét szakirányú továbbképzési szakon az
eredményes tanulmányok befejezését követően az oklevél � a végzettségi szint
módosítása nélkül � újabb szakképzettséget és a pedagógus�szakvizsga
követelményeinek teljesítését igazolja.

3. A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 2. számú melléklete értelmében további 29
szakirányú továbbképzési szakon � a képzési idő legalább egy félévvel történő
meghosszabbításával a szakirányú továbbképzési szakon eredetileg is
megszerezhető szakképzettség mellett a pedagógus�szakvizsga
követelményei is teljesíthetők.

Oktatási Minisztérium
Felsőoktatási Főosztály
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1.számú melléklet

I. Felsőoktatási intézmény neve: Apor Vilmos Katolikus Főiskola (2072 Zsámbék,
Zichy M. tér 3.)

1.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: MÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI FELADATOKRA
VALÓ FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító, tanár,
intézményvezető és szakértő, valamint pedagógiai szakmai szolgáltató szervezetek
vezetői, munkatársai.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú óvónői vagy főiskolai szintű tanító,
óvodapedagógus, tanár, szociálpedagógus szakképzettség, és 3 év pedagógus
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés célja, hogy a résztvevők tanulmányuk végén legyenek képesek az óvodai,
iskolai nevelőmunka, a fenntartói tevékenység, a vezetői tevékenység értékelésére,
mérésére. A résztvevő tanároknak képesnek kell lenniük arra, hogy elemezzék és
értelmezzék a képzettségi területükön felmerülő gyakorlati problémákat és azokra
szakszerű megoldást javasoljanak.
A teljes képzés ideje 4 félév (levelező tagozaton), 360 tanóra (szabadon választott
tanulmányi terület: 180 óra), amelyet a főiskolán tartott előadások, szemináriumi
foglalkozások és gyakorlatok töltenek ki. A tanulmányok teljesítését a félévek végén
gyakorlati jegyekkel, kollokviumokkal és egy komplex szigorlattal ellenőrzik. A képzés
a szakdolgozat megírásával, annak bizottság előtti megvédésével és szóbeli
záróvizsgával fejeződik be. 

A képzés költsége: 75 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Czotter
Aranka
(Tel.: 320-2475, e-mail: okker@hu.inter.net).
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2.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOKRA
VALÓ FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító, tanár,
intézményvezető és szakértő, valamint pedagógiai szakmai szolgáltató szervezetek
vezetői, munkatársai.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú óvónői vagy főiskolai szintű tanító,
óvodapedagógus, tanár, szociálpedagógus szakképzettség, és 3 év pedagógus
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a minőségbiztosítási és
folyamatos minőségfejlesztési feladatok ellátására. Ezért a választott tanulmányi
terület olyan ismereteket nyújt, amelynek keretében az oktatási intézményekben
dolgozó pedagógusok megismerik a pedagógiai minőségbiztosítási technikákat, akik
képesek lesznek szervezetelméleti tudásukkal szervezetfejlesztési feladatok
ellátására, akik felkészítik az egyes intézményeket a minőségbiztosítás folyamatára,
és akik felkészülnek a minőségbiztosítási tanácsadó tevékenységre is.
A teljes képzés ideje 4 félév (levelező tagozaton), 360 tanóra (szabadon választott
tanulmányi terület: 180 óra), amelyet a főiskolán tartott előadások, szemináriumi
foglalkozások és gyakorlatok töltenek ki. A tanulmányok teljesítését a félévek végén
gyakorlati jegyekkel, kollokviumokkal és egy komplex szigorlattal ellenőrzik. A képzés
a szakdolgozat megírásával, annak bizottság előtti megvédésével és szóbeli
záróvizsgával fejeződik be. 

A képzés költsége: 75 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Czotter
Aranka
(Tel.: 320-2475, e-mail: okker@hu.inter.net).

3.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek.



5

A program pontos megnevezése: INTÉZMÉNYVEZETŐI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító, tanár,
intézményvezető és szakértő, valamint pedagógiai szakmai szolgáltató szervezetek
vezetői, munkatársai.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú óvónői vagy főiskolai szintű tanító,
óvodapedagógus, tanár, szociálpedagógus szakképzettség, és 3 év pedagógus
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés célja: magas szintű jogi, tanügyigazgatási, oktatás-gazdaságtani,
pedagógiai, pszichológiai, szociológiai megalapozottságú, intézményvezetési
elméleti ismeretek elsajátítása és gyakorlati képességek, készségek kialakítása. A
szakirányú továbbképzés önkormányzatok, egyéb fenntartók, a nevelési-oktatási
intézmények tanügyigazgatási feladatkörének szakszerű ellátására, az intézmények
munkájának tervezésére, elemzésére és a hatékony működéséhez szükséges
beavatkozások elvégzésére készíti fel a résztvevőket.
A teljes képzés ideje 4 félév (levelező tagozaton), 360 tanóra (szabadon választott
tanulmányi terület: 180 óra), amelyet a főiskolán tartott előadások, szemináriumi
foglalkozások és gyakorlatok töltenek ki. A tanulmányok teljesítését a félévek végén
gyakorlati jegyekkel, kollokviumokkal és egy komplex szigorlattal ellenőrzik. A képzés
a szakdolgozat megírásával, annak bizottság előtti megvédésével és szóbeli
záróvizsgával fejeződik be. 

A képzés költsége: 75 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus

A képzés kezdete: 2005. szeptember

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Czotter
Aranka
(Tel.: 320-2475, e-mail: okker@hu.inter.net).

4.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: SZAKÉRTŐI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS A JÁTÉKPEDAGÓGIA TERÜLETÉN

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító, tanár,



6

gyógypedagógus, intézményvezető és szakértő, valamint pedagógiai szakmai
szolgáltató szervezetek vezetői, munkatársai.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú óvónői vagy főiskolai szintű pedagógus
szakképzettség, és 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A napközbeni kisgyermekellátás rendszerében � szűkebben az óvodában � dolgozó
óvodapedagógusok értőivé váljanak a legfontosabb fejlődési folyamatok,
különösképpen a gyermeki fejlődést integráló játékfolyamatokat illetően. Sajátítsák el
mindazon pedagógiai-pszichológiai, speciális pedagógiai stb., valamint
kultúrtörténeti, filozófiai ismereteket, melyeknek birtokában a játékéletet minden
szempontból gazdagítani tudják, és tapasztalataikat, megfigyeléseiket felhasználják
a gyermekek fejlődési folyamatainak megfigyelésekor, értően elemezzék, értelmezni
tudják a játékfolyamatokat, fejlődési, diagnosztikai és megsegítő, azaz egy egységes
szemlélet jegyében. A korai tanulás és a szocializációs folyamatok vonatkozásainak
helyes értelmezésével magas szintű ismereteket adjon a későbbi
viselkedéselemzéshez. A játékpedagógia integrálja mindazon ismereteket, és
gyakorlati tapasztalatokat ad ahhoz, hogy a játék nevelésben betöltött szerepe
hogyan használható preventív, korrektív és kompenzatív módon.

A teljes képzés ideje 4 félév (levelező tagozaton), 360 tanóra (szabadon választott
tanulmányi terület: 180 óra), amelyet a főiskolán tartott előadások, szemináriumi
foglalkozások és gyakorlatok töltenek ki. A tanulmányok teljesítését a félévek végén
gyakorlati jegyekkel, kollokviumokkal és egy komplex szigorlattal ellenőrzik. A képzés
a szakdolgozat megírásával, annak bizottság előtti megvédésével és szóbeli
záróvizsgával fejeződik be. 

A képzés költsége: 75 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus

A képzés kezdete: 2005. szeptember

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Czotter
Aranka
(Tel.: 320-2475, e-mail: okker@hu.inter.net).
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II. Felsőoktatási intézmény neve: Berzsenyi Dániel Főiskola (9700 Szombathely,
Károlyi G. tér 4.) 
 

 1.
 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: EREDETI SZAKKÉPZETTSÉGHEZ
KAPCSOLÓDÓ LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEK (ÉNEK-
ZENE, TECHNIKA, OLASZ, ANGOL SZAKOS TANÁR, ILLETVE TANÍTÓ
SZAKKÉPZETTSÉG, VALAMINT KÖNYVTÁROS-TANÁRI SZAKPÁROS
SZAKKÉPZETTSÉG)

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzett megnevezése: főiskolai szintű ének-zene,
technika, olasz, angol szakos tanár; tanító, könyvtáros-tanár két szakos
szakképzettség.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, tanár, gyakorlatvezető.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű ének-zene, technika, olasz nyelv és
irodalom, angol nyelv- és irodalom szakos tanári, olasz, angol nyelvtanári, tanítói,
könyvtáros-tanári szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A pedagógus szakjához kapcsolódó legújabb szakterületi, szaktudományi ismeretek,
az oktatás � nevelés szempontjából jelentős eredmények a hallgató választása
szerint ének-zene, technika, olasz, angol szakos tanár, illetve könyvtár, tanító szakon
(90 óra).
Tanterv-, tankönyv-, programfejlesztés és �adaptálás az adott szakterületen,
új oktatási eljárások, módszerek, különös tekintettel az elektronikus informatika
közoktatási alkalmazásában rejlő lehetőségekre (összesen 90 óra):

- taneszközök fejlődése
- a taneszközfejlesztés technikai alapjai
- pedagógiai, technikai gyakorlatok, különös tekintettel az elektronikus

informatika közoktatási alkalmazására
- a szemléltetés elmélete és gyakorlata
- projektmenedzselés és programfejlesztés.

A képzés követelményei:
- 360 óra (60% gyakorlat), 4 félév
- 6 kollokvium, 1 komplex szigorlat, 8 gyakorlati jegy, 4 beszámoló,
- szakmai gyakorlat,
- szakdolgozat, záróvizsga.

Az oktatás formája:
- előadások, tantermi és �in situ� gyakorlatok, bemutató foglalkozások
- gyakorlati foglalkozások 12-15 fős csoportokban,
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- a felméréshez és fejlesztéshez tesztes térképkészítést és video-szetet is
alkalmazunk.

A képzés költsége: 75 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 1.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Rakos
Katalin (Tel.: 94/504-427, e-mail:rakoskat@fs2.bdtf.hu).
 
 

 2.
 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK
 
Azoknak a munkaköröknek, és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: nevelési-oktatási intézmények
vezetői, tanítók, tanárok, kollégiumi nevelők, szociálpedagógusok, gyakorlatvezető
tanítók, tanárok.
 
A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű pedagógus szakképzettség és legalább 3 év
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
Kötelező tanulmányterületek (összesen 270 óra):

- közigazgatási ismeretek, az Európai Unió alapintézményei
- a nevelési-oktatási intézmény, humán erőforrások, kommunikáció
- hatékonyságmérés, minőségbiztosítás, eredménymérés
- pedagógus szerepek, önismeret
- különös helyzetű gyermekek nevelése
- az alkalmazott pszichológia és pedagógia elméleti kérdései
- a személyiség felmérése és fejlesztése
- pedagógiai és pszichológiai diagnosztizálás, szűrés, korrekciók és
fejlesztés
- a tanulási képességek fejlesztése
- önmenedzselés, kreativitásfejlesztés
- tehetségfejlesztés.

 
 Választás (képzési irány) szerint oktatott tanulmányterületek (összesen 90 óra):
a) az oktatási intézmény szocializációs, mentálhigiénés funkciójának fejlesztése,
b) felzárkóztató, fejlesztő pedagógia,
c) tehetségpedagógia.
 A képzés követelményei:

- 360 óra (60% gyakorlat), 4 félév,
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- 6 kollokvium, 1 komplex szigorlat, 8 gyakorlati jegy, 4 beszámoló,
- szakmai gyakorlat,
- szakdolgozat, záróvizsga.

 Az oktatás formája:
- előadások, tantermi és �in situ� gyakorlatok, bemutató foglalkozások,
- gyakorlati foglalkozások 12-15 fős csoportokban,
- a felméréshez és fejlesztéshez tesztes térképkészítést és video-szetet
is alkalmazunk.

A képzés költsége: 75 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 1.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Papp
Tibor (Tel.: 94/504-327, e-mail: ptibi@fs2.bdtf.hu)

 
 

 3.
 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: mérési
és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: MÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI FELADATOKRA
VALÓ FELKÉSZÍTÉS
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, tanár, kollégiumi nevelő,
intézményvezető, gyakorlatvezető.
 
A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű pedagógus szakképzettség és legalább 3 év
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
Kötelező tanulmányterületek (összesen: 270 óra):

- közigazgatási ismeretek, az Európai Unió alapintézményei
- a nevelési-oktatási intézmény, humán erőforrások, kommunikáció
- hatékonyságmérés, minőségbiztosítás, eredménymérés
- pedagógus szerepek, önismeret
- különös helyzetű gyerekek nevelése
- az alkalmazott pszichológia és pedagógia elméleti kérdései
- a személyiség felmérése és fejlesztése
- pedagógiai és pszichológiai diagnosztizálás, szűrés, korrekciók és

fejlesztés
- a tanulási képességek fejlesztése
- önmenedzselés, kreativitásfejlesztés
- tehetségfejlesztés

 Választás (képzési irány) szerint oktatott tanulmányterületek (összesen: 90 óra):
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- kutatásmódszertani, mérésmetodikai alapok
- hatékonyságmérés 
- a tanulói teljesítmények rendszerszintű mérése, értékelése
- mérések szervezése, minőségbiztosítás.

 A képzés követelményei:
- 360 óra (60% gyakorlat), 4 félév,
- 6 kollokvium, 1 komplex szigorlat, 8 gyakorlati jegy, 4 beszámoló,
- szakmai gyakorlat,
- szakdolgozat, záróvizsga.

 Az oktatás formája:
- előadások, tantermi és �in situ� gyakorlatok, bemutató foglalkozások,
- gyakorlati foglalkozások 12-15 fős csoportokban,
- a felméréshez és fejlesztéshez tesztes térképkészítést és video-szetet
is alkalmazunk.

A képzés költsége: 75 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 1.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Papp
Tibor (Tel.: 94/504-327, e-mail: ptibi@fs2.bdtf.hu)

4.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: mérési
és értékelési feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS A MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI
FELADATOKRA
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, bármely szakos tanár
vagy gyógypedagógus.
 
A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű tanár, tanító vagy
gyógypedagógus szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A képzés a kötelezően választható tanulmányi terület témaköreit, (közigazgatási és
vezetési ismeretek, EU-s ismeretek, szervezeti hatékonyság, minőségügy stb.)
valamint a szabadon választható tanulmányi területen a kutatásmódszertani
alapismeretek, méréses módszerek a pedagógiai gyakorlatban, mérési rendszerek a
közoktatásban, kutatási terv, mért adatok elemzése témaköröket foglalja magába. 
 A képzés követelményei: 2  beszámoló, 11 gyakorlati jegy, 6 kollokvium, 1 szigorlat,
záróvizsga.
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A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31, illetve 2005. november 30.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 

neve: Némethné Tóth Ágnes
telefonszám: 30-9594-572
e-mail: netagi@freemail.hu.

5.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek oktatása.

A program pontos megnevezése: AKADÁLYOZOTTAK INTEGRÁLT
NEVELÉSÉT�OKTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, bármely szakos tanár
vagy gyógypedagógus.
 
A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű tanár, tanító vagy
gyógypedagógus szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A képzés a kötelezően választható tanulmányi terület témaköreit, (közigazgatási és
vezetési ismeretek, EU-s ismeretek, szervezeti hatékonyság, minőségügy stb.)
valamint a szabadon választható tanulmányi területen az inkluzivitás (integráció) a
közoktatásban, a tanulási képességet meghatározó pszichés tényezők, a tanulási
zavarok prevenciója és kezelése alapfokon, továbbá az esetismertetés-
terepgyakorlat témaköröket foglalja magába. 
 A képzés követelményei: 2  beszámoló, 11 gyakorlati jegy, 6 kollokvium, 1 szigorlat,
záróvizsga.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31, illetve 2005. november 30.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 

neve: Némethné Tóth Ágnes
telefonszám: 30-9594-572
e-mail: netagi@freemail.hu.
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6.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek  oktatása. 

A program pontos megnevezése: TANULÁSIRÁNYÍTÁSI ÉS
TANESZKÖZFEJLESZTÉSI ISMERETEK NYÚJTÁSA
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító vagy gyógypedagógus.
 
A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű gyógypedagógus vagy tanító
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A képzés a kötelezően választható tanulmányi terület témaköreit, (közigazgatási és
vezetési ismeretek, EU-s ismeretek, szervezeti hatékonyság, minőségügy stb.)
valamint a szabadon választható tanulmányi területen a korszerű oktatás folyamata
és módszerei; tanulásirányítás, folyamattervezés, taneszközfejlesztés;
tananyagelemzés; taneszközök alkalmazása az oktatási gyakorlatban; tananyag-
taneszköz-tanulásterápia témaköröket foglalja magába. 
 A képzés követelményei: 2  beszámoló, 11 gyakorlati jegy, 6 kollokvium, 1 szigorlat,
záróvizsga.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31, illetve 2005. november 30.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 

neve: Némethné Tóth Ágnes
telefonszám: 30-9594-572
e-mail: netagi@freemail.hu.

7.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek  oktatása.

A program pontos megnevezése: TANÜGYJOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI
ISMERETEK NYÚJTÁSA
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, bármely szakos tanár
vagy gyógypedagógus.
 
A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű tanár, tanító vagy
gyógypedagógus szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat.
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Tájékoztatás a programról:
A képzés a kötelezően választható tanulmányi terület témaköreit, (közigazgatási és
vezetési ismeretek, EU-s ismeretek, szervezeti hatékonyság, minőségügy stb.)
valamint a szabadon választható tanulmányi területen jogi alapismeretek, munkaügy,
munkajog, alapítói jogok és kötelességek, továbbá a gazdálkodás elmélete és
gyakorlata témaköröket foglalja magába. 
 A képzés követelményei: 2  beszámoló, 11 gyakorlati jegy, 6 kollokvium, 1 szigorlat,
záróvizsga.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31, illetve 2005. november 30.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 

neve: Némethné Tóth Ágnes
telefonszám: 30-9594-572
e-mail: netagi@freemail.hu.

8.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek  oktatása.

A program pontos megnevezése: VÁLTOZÓ ISKOLA, VÁLTOZÓ
ISKOLARENDSZEREK
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, bármely szakos tanár
vagy gyógypedagógus.
 
A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű tanár, tanító vagy
gyógypedagógus szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A képzés a kötelezően választható tanulmányi terület témaköreit, (közigazgatási és
vezetési ismeretek, EU-s ismeretek, szervezeti hatékonyság, minőségügy stb.)
valamint a szabadon választható tanulmányi területen közoktatási rendszerek,
iskolarendszerek; tervezés, szervezés az iskolában; iskolai dokumentumok
készítése; tanügyi dokumentumok alkalmazása a gyakorlatban témaköröket foglalja
magába. 
 A képzés követelményei: 2  beszámoló, 11 gyakorlati jegy, 6 kollokvium, 1 szigorlat,
záróvizsga.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31., illetve 2005. november 30.
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A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 

neve: Némethné Tóth Ágnes
telefonszám: 30-9594-572
e-mail: netagi@freemail.hu.

9.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek  oktatása.

A program pontos megnevezése: INNOVÁCIÓ AZ ISKOLÁBAN
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, bármely szakos tanár
vagy gyógypedagógus.
 
A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű tanár, tanító vagy
gyógypedagógus szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A képzés a kötelezően választható tanulmányi terület témaköreit, (közigazgatási és
vezetési ismeretek, EU-s ismeretek, szervezeti hatékonyság, minőségügy stb.)
valamint a szabadon választható tanulmányi területen közoktatási rendszerek,
iskolarendszerek; tervezés, szervezés az iskolában; iskolai dokumentumok
készítése; tanügyi dokumentumok alkalmazása a gyakorlatban témaköröket foglalja
magába. 
 A képzés követelményei: 2  beszámoló, 11 gyakorlati jegy, 6 kollokvium, 1 szigorlat,
záróvizsga.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31., illetve 2005. november 30.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 

neve: Némethné Tóth Ágnes
telefonszám: 30-9594-572
e-mail: netagi@freemail.hu.



15

10.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek  oktatása.

A program pontos megnevezése: VEZETÉS A GYAKORLATBAN
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, bármely szakos tanár
vagy gyógypedagógus.
 
A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű tanár, tanító vagy
gyógypedagógus szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A képzés a kötelezően választható tanulmányi terület témaköreit, (közigazgatási és
vezetési ismeretek, EU-s ismeretek, szervezeti hatékonyság, minőségügy stb.)
valamint a szabadon választható tanulmányi területen általános vezetéselméleti
ismeretek; döntési mechanizmusok az iskolában; az iskolavezetés gyakorlata; az
ellenőrzés rendszere témaköröket foglalja magába. 
 A képzés követelményei: 2  beszámoló, 11 gyakorlati jegy, 6 kollokvium, 1 szigorlat,
záróvizsga.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31., illetve 2005. november 30.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 

neve: Némethné Tóth Ágnes
telefonszám: 30-9594-572
e-mail: netagi@freemail.hu.

11.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek  oktatása.

A program pontos megnevezése: CSALÁDPEDAGÓGIAI ISMERETEK
NYÚJTÁSA
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, bármely szakos tanár
vagy gyógypedagógus.
 
A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű tanár, tanító vagy
gyógypedagógus szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat.
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Tájékoztatás a programról:
A képzés a kötelezően választható tanulmányi terület témaköreit, (közigazgatási és
vezetési ismeretek, EU-s ismeretek, szervezeti hatékonyság, minőségügy stb.)
valamint a szabadon választható tanulmányi területen családszociológia, családjog,
családi gazdaság, családvédelem, családgondozás témaköröket foglalja magába. 
 A képzés követelményei: 2  beszámoló, 11 gyakorlati jegy, 6 kollokvium, 1 szigorlat,
záróvizsga.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31., illetve 2005. november 30.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 

neve: Némethné Tóth Ágnes
telefonszám: 30-9594-572
e-mail: netagi@freemail.hu.

12.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek  oktatása.

A program pontos megnevezése: UNIÓS ISMERETEK,
RENDEZVÉNYSZERVEZÉS, ETIKETT
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, bármely szakos tanár
vagy gyógypedagógus.
 
A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű tanár, tanító vagy
gyógypedagógus szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A képzés a kötelezően választható tanulmányi terület témaköreit, (közigazgatási és
vezetési ismeretek, EU-s ismeretek, szervezeti hatékonyság, minőségügy stb.)
valamint a szabadon választható tanulmányi területen az EU intézményei, a
rendezvényszervezés elmélete és gyakorlata, protokoll alapismeretek, etikett,
gasztronómiai alapismeretek témaköröket foglalja magába. 
 A képzés követelményei: 2  beszámoló, 11 gyakorlati jegy, 6 kollokvium, 1 szigorlat,
záróvizsga.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31., illetve 2005. november 30.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 
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neve: Némethné Tóth Ágnes
telefonszám: 30-9594-572
e-mail: netagi@freemail.hu.

13.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek  oktatása.

A program pontos megnevezése: CIGANOLÓGIAI ISMERETEK NYÚJTÁSA 
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, bármely szakos tanár
vagy gyógypedagógus.
 
A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű tanár, tanító vagy
gyógypedagógus szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A képzés a kötelezően választható tanulmányi terület témaköreit, (közigazgatási és
vezetési ismeretek, EU-s ismeretek, szervezeti hatékonyság, minőségügy stb.)
valamint a szabadon választható tanulmányi területen a cigányság helyzete; a
cigányság társadalomismerete; kulturális és nyelvi sajátosságok; mintaértékű iskolák;
esetelemzés, terepgyakorlat témaköröket foglalja magába. 
 A képzés követelményei: 2  beszámoló, 11 gyakorlati jegy, 6 kollokvium, 1 szigorlat,
záróvizsga.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31., illetve 2005. november 30.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 

neve: Némethné Tóth Ágnes
telefonszám: 30-9594-572
e-mail: netagi@freemail.hu.

14.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek  oktatása.

A program pontos megnevezése: GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI
ISMERETEK NYÚJTÁSA
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Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, bármely szakos tanár
vagy gyógypedagógus.
 
A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű tanár, tanító vagy
gyógypedagógus szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A képzés a kötelezően választható tanulmányi terület témaköreit, (közigazgatási és
vezetési ismeretek, EU-s ismeretek, szervezeti hatékonyság, minőségügy stb.)
valamint a szabadon választható tanulmányi területen család-, gyermek-, ifjúságjogi
ismeretek; családvédelem, családsegítés; hatósági intézmények; gyermekotthonok,
lakásotthonok; prevenció témaköröket foglalja magába, továbbá esetelemzést,
terepgyakorlatot.
 A képzés követelményei: 2  beszámoló, 11 gyakorlati jegy, 6 kollokvium, 1 szigorlat,
záróvizsga.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31., illetve 2005. november 30.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 

neve: Némethné Tóth Ágnes
telefonszám: 30-9594-572
e-mail: netagi@freemail.hu.

15.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek  oktatása.

A program pontos megnevezése: TEHETSÉGFEJLESZTÉSI ISMERETEK
NYÚJTÁSA
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, bármely szakos tanár
vagy gyógypedagógus.
 
A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű tanár, tanító vagy
gyógypedagógus szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A képzés a kötelezően választható tanulmányi terület témaköreit, (közigazgatási és
vezetési ismeretek, EU-s ismeretek, szervezeti hatékonyság, minőségügy stb.)
valamint a szabadon választható tanulmányi területen a személyiség
megismerésének pedagógiai módszerei; a tehetségpedagógia alapjai; a



19

tehetségfejlesztés iskolai lehetőségei; sors és tehetség témaköröket foglalja magába. 

 A képzés követelményei: 2  beszámoló, 11 gyakorlati jegy, 6 kollokvium, 1 szigorlat,
záróvizsga.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31., illetve 2005. november 30.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 

neve: Némethné Tóth Ágnes
telefonszám: 30-9594-572
e-mail: netagi@freemail.hu.

16.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek  oktatása.

A program pontos megnevezése: FEJLESZTŐPEDAGÓGUSI FELADATOK
ELLÁTÁSÁHOZ ISMERETEK NYÚJTÁSA
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, bármely szakos tanár
vagy gyógypedagógus.
 
A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű tanár, tanító vagy
gyógypedagógus szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A képzés a kötelezően választható tanulmányi terület témaköreit, (közigazgatási és
vezetési ismeretek, EU-s ismeretek, szervezeti hatékonyság, minőségügy stb.)
valamint a szabadon választható tanulmányi területen fejlődéspszichológia;
differenciáló pedagógia; gyógypedagógiai alapismeretek; önismereti-kommunikációs
tréning, módszertani ismeretek témaköröket, továbbá egyéni gyakorlatot foglal
magába. 
 A képzés követelményei: 2  beszámoló, 11 gyakorlati jegy, 6 kollokvium, 1 szigorlat,
záróvizsga.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31., illetve 2005. november 30.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 
neve: Némethné Tóth Ágnes
telefonszám: 30-9594-572
e-mail: netagi@freemail.hu.
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 III. Felsőoktatási intézmény neve: Budapesti Gazdasági Főiskola
 
 A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért felelős kar
megnevezése: Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar,
Pedagógiai Intézet (1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.).
 

 1.
 
 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS
IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁKBAN SZAKMAI TÁRGYAKAT TANÍTÓ
KÖZGAZDÁSZ TANÁROK VÁLLALKOZÁSGAZDASÁGTANI, MARKETING,
PÉNZÜGYI ÉS TANÁRI SZAKJUKHOZ KAPCSOLÓDÓ, VALAMINT A
PEDAGÓGUS MUNKAKÖRREL ÖSSZEFÜGGŐ PSZICHOLÓGIAI-PEDAGÓGIAI
ISMERETEK MEGÚJÍTÁSA

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: kereskedelmi és
vendéglátó-szálloda, valamint idegenforgalmi-szálloda szakos közgazdász tanár,
valamint kereskedelmi és vendéglátó szakoktató.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: közgazdasági tárgyakat,
különösen a kereskedelmi, a vendéglátó és az idegenforgalmi elméleti és gyakorlati
szakmai tárgyakat tanító tanárok, kereskedelmi és vendéglátó szakoktatók, továbbá
kereskedelmi és vendéglátó tanüzemek gyakorlatvezetői.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű kereskedelmi, vendéglátó-szálloda szakos
közgazdász tanári szakképzettség, más szakra szóló legalább főiskolai szintű
pedagógus szakképzettséggel rendelkező, gazdasági szaktárgyakat legalább 2-3
éve tanító tanár, valamint főiskolai végzettségű kereskedelmi vagy vendéglátó
szakos szakoktató és 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
A négy féléves, 360 órás program az alábbi modulokat tartalmazza óraszámok és a
követelmények megjelölésével: (K-kollokvium, Gy-gyakorlati jegy, A-aláírás).

Szaktól függetlenül, minden hallgató számára:
- Államháztartás és kincstári ismeretek 15/K
- Államigazgatási/közigazgatási jog 15/K
- A magyar gazdaságpolitika dilemmái 15/K
- Az Európai Unió alapintézményei és jogrendszere 10/K
- Az integrációs felkészülés feladatai Magyarországon 10/A
- Pénzügyek a gazdaságban 25/Gy
- Az üzleti jog alapjai 20/K
- A nevelési-oktatási intézmények működésének jellemzői, 
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   szabályai 30/Gy
- Mérési módszerek a pedagógiai gyakorlatban 30/Gy
- A pedagógus az iskolai szervezetben 30/A
- Sajátos módszereket, felzárkóztatást igénylő feladatok oktatása,
   nevelése 30/A
- Szakmódszertan (szakonként) 40/Gy
Ez összesen: 270 óra

Kereskedelmi szakon tanítóknak:
- Minőségmenedzsment-fogyasztóvédelem 15/K
- Marketing a kereskedelemben 15/K
- Elektronikus kereskedelem 15/K
- Környezeti nevelés 15/Gy
- Kis üzleti vállalkozások (szimulációs játék) 30/Gy

Vendéglátó szakon tanítóknak:
- Vendéglátó vállalkozási ismeretek 20/K
- Szállodai ismeretek 20/A
- Vezetési ismeretek 20/K
- Üzleti játékok 30/A

Idegenforgalmi szakon tanítóknak
- Turizmuspolitika, turisztikai országstratégia 20/K
- Az idegenforgalom jogi keretei 15/K
- Országos és regionális marketing 20/Gy
- Kisvállalkozások az idegenforgalomban 20/Gy
- A számítástechnika alkalmazása a turizmusban 15/Gy

Az oktatás levelező tagozatos formában folyik, félévenként heti egy napot igénybe
véve 11-11 alkalommal. A 2. félévet az oktatási-nevelési modulokat felölelő szigorlat
zárja. A pedagógus-szakvizsga megszerzésének feltétele egy szakdolgozat
megvédése és eredményes szóbeli vizsga.

A képzés költsége: 100 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. szeptember 15.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Horn Miklós
 (Tel.: 374-6260, e-mail: mhorn@kvif.bgf.hu).
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IV. Felsőoktatási intézmény neve: Budapesti Corvinus Egyetem

IV/A. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért felelős
kar megnevezése:
Társadalomtudományi Kar (1093 Budapest, Fővám tér 8.)

1.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A KÖZGAZDÁSZ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése): közgazdász tanár szak.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: közgazdász tanár, kollégiumi
nevelő.

A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű közgazdasági jellegű tanári szakképzettség
és 3 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A választott program a közgazdász tanári szakképzettség legújabb elméleti és
gyakorlati ismereteire irányul: közgazdaságtudományi ismeretek (választható
tárgyak): mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, makroökonómia,
számvitel, marketing, vállalat döntési játékok; tanterv és programfejlesztés;
kommunikációs, konfliktuskezelő képesség fejlesztése (tréning).
A képesítési követelmények szerinti kötelezően választott tanulmányi terület az 1-2.
félévben folyik. Kötelező vizsgák: 4 kollokvium, 1 szigorlat, gyakorlati jegyek száma
3. 
A szabadon választott program a 3. és 4. félévben folyik. A kötelező vizsgák száma
4, gyakorlati jegyek száma 2. 
A képzés formája: esti és levelező tagozatos képzés.
A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányok kötelező tanulmányi területének
oktatása az egyetemen folyó más pedagógus-szakvizsga programokon közösen
folyik.

A képzés költsége: 90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Zsákai
Szilvia
elérhetősége: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
(e-mail: szilvia.zsakai@uni-corvinus.hu, tel.: 482-5497).
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2.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
pedagógus-munkakört betöltő, de pedagógus szakképzettséggel nem
rendelkezőknek pszichológiai-pedagógiai ismeretek nyújtása.

A program pontos megnevezése: PSZICHOLÓGIAI- PEDAGÓGIAI KÉPZÉS
(PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL NEM RENDELKEZŐK SZÁMÁRA)

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: szakképzésben résztvevő
tanárok.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági jellegű
szakképzettség és 3 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
A választott program a szakképzésben tanári szakképzettség nélkül oktatók
pedagógiai, pszichológiai képzésére irányul: pszichológiai és pedagógiai ismeretek
(pedagógiai szociálpszichológia, motiválás differenciálás, konfliktusmegoldás,
iskolaszociológia, neveléstan, oktatáselmélet). 
A képesítési követelmények szerinti kötelezően választott tanulmányi terület az 1-2.
félévben folyik. Kötelező vizsgák: 4 kollokvium, 1 szigorlat, gyakorlati jegyek száma
3. 
A szabadon választott program a 3. és 4. félévben folyik. A kötelező vizsgák száma
3, gyakorlati jegyek száma 2. 
A képzés formája: esti és levelező tagozatos képzés.
A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányok kötelező tanulmányi területének
oktatása az egyetemen folyó más pedagógus-szakvizsga programokon közösen
folyik.

A képzés költsége: 90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Zsákai
Szilvia
elérhetősége: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
(e-mail: szilvia.zsakai@uni-corvinus.hu, tel.: 482-5497).

3.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.
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A program pontos megnevezése: SZAKTANÁCSADÓI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: gyakorlatvezető tanár,
szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség és
pedagógus munkakörben szerzett 3 éves szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A választott program a szaktanácsadói feladatokra való felkészítésre irányul: a
szakértői tevékenység elméleti és módszertani alapjai, speciális szakértői
alapismeretek, konfliktuselemzés, önismereti és kommunikációs tréning; az oktatási
folyamat tervezése, szervezése és irányítása; tanterv, tankönyv és
programfejlesztés; tanulásmódszertan, tanulási zavarok, ifjúságpszichológia.
A képesítési követelmények szerinti kötelezően választott tanulmányi terület az 1-2.
félévben folyik. Kötelező vizsgák: 4 kollokvium, 1 szigorlat, gyakorlati jegyek száma
3. 
A szabadon választott program a 3. és 4. félévben folyik. A kötelező vizsgák száma
4, gyakorlati jegyek száma 7. 
A képzés formája: esti és levelező tagozatos képzés.
A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányok kötelező tanulmányi területének
oktatása az egyetemen folyó más pedagógus-szakvizsga programokon közösen
folyik.

A képzés költsége: 90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Zsákai
Szilvia
elérhetősége: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
(e-mail: szilvia.zsakai@uni-corvinus.hu, tel.: 482-5497).

4.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanár, szakértő,
intézményvezető.
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A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség, 3 éves
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A választott program a minőségfejlesztési feladatokra való felkészítésre irányul: a
szakértői tevékenység elméleti és módszertani alapjai, speciális szakértői
alapismeretek, konfliktuselemzés, önismereti és kommunikációs tréning; mérés és
értékelés a pedagógiai folyamatban, a minőségirányítás alapjai; minőségirányítási,
minőségbiztosítási modellek; szervezeti kultúra és szervezetfejlesztés.
A képesítési követelmények szerinti kötelezően választott tanulmányi terület az 1-2.
félévben folyik. Kötelező vizsgák: 4 kollokvium, 1 szigorlat, gyakorlati jegyek száma
3. 
A szabadon választott program a 3. és 4. félévben folyik. A kötelező vizsgák száma
4, gyakorlati jegyek száma 6. 
A képzés formája: esti és levelező tagozatos képzés.
A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányok kötelező tanulmányi területének
oktatása az egyetemen folyó más pedagógus-szakvizsga programokon közösen
folyik.

A képzés költsége: 90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Zsákai
Szilvia
elérhetősége: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
(e-mail: szilvia.zsakai@uni-corvinus.hu, tel.: 482-5497).

5.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: SZAKÉRTŐI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: intézményvezető, szakértő.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség, és
pedagógus munkakörben szerzett 3 éves szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A választott program a szakértői feladatokra való felkészítésre irányul: a szakértői
tevékenység elméleti és módszertani alapjai, speciális szakértői alapismeretek,
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konfliktuselemzés, önismereti és kommunikációs tréning; a 4. félévben a hallgatók 2
alprogram közül választhatnak: 1. iskolai szervezet � és vezetésfejlesztés
(vezetéslélektan, leíró szervezetelemzés, iskolai vezetéselmélet, oktatásszervezés
és vezetéstechnika, készségfejlesztő tréning); 2. humán erőforrás-menedzsment és
gazdálkodás (intézménygazdálkodás, munkajogi ismeretek, humánerőforrás
menedzsment, iskolai vezetéstechnika, készségfejlesztő tréning).
A képesítési követelmények szerinti kötelezően választott tanulmányi terület az 1-2.
félévben folyik. Kötelező vizsgák: 4 kollokvium, 1 szigorlat, gyakorlati jegyek száma
3. 
A szabadon választott program a 3. és 4. félévben folyik. A kötelező vizsgák száma
4, gyakorlati jegyek száma 5. 
A képzés formája: esti és levelező tagozatos képzés.
A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányok kötelező tanulmányi területének
oktatása az egyetemen folyó más pedagógus-szakvizsga programokon közösen
folyik.

A képzés költsége: 90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Zsákai
Szilvia
elérhetősége: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
(e-mail: szilvia.zsakai@uni-corvinus.hu, tel.: 482-5497).

6.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: VIZSGAELNÖKI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: vizsgaelnök.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági tanári
szakképzettség, 3 éves pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A választott program a vizsgaelnöki feladatokra való felkészítésre irányul: a szakértői
tevékenység elméleti és módszertani alapjai, speciális szakértői alapismeretek,
konfliktuselemzés, önismereti és kommunikációs tréning; az oktatási folyamat
tervezése, szervezése és irányítása; tanterv-, tankönyv- és programfejlesztés;
speciális oktatási módszerek és eljárások; ifjúságpszichológia; választható
közgazdaságtudományi szakismeretek.
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A képesítési követelmények szerinti kötelezően választott tanulmányi terület az 1-2.
félévben folyik. Kötelező vizsgák: 4 kollokvium, 1 szigorlat, gyakorlati jegyek száma
3. 
A szabadon választott program a 3. és 4. félévben folyik. A kötelező vizsgák száma
4, gyakorlati jegyek száma 6. 
A képzés formája: esti és levelező tagozatos képzés.
A pedagógus-szakvizsgára felkészítő tanulmányok kötelező tanulmányi területének
oktatása az egyetemen folyó más pedagógus-szakvizsga programokon közösen
folyik.

A képzés költsége: 90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Zsákai
Szilvia
elérhetősége: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
(e-mail: szilvia.zsakai@uni-corvinus.hu, tel.: 482-5497).
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V. Felsőoktatási intézmény neve: Budapesti Műszaki Főiskola

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért felelős kar
megnevezése: Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A MÉRNÖKTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: műszaki tanár és
mérnöktanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezés, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: a műszaki szakképzésben és
továbbképzésben, valamint tanfolyami képzésben résztvevő vagy tervezői, szervezői
és vezetői feladatot ellátó, illetve tantárgyfelelősi, szakcsoportvezetői gyakorlatot
szerző műszaki és mérnöktanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és műszaki vagy
mérnöktanári szakképzettség, valamint 3 év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés célja, hogy
megerősítse, elmélyítse, felfrissítse és kiegészítse az alapképzésben nyújtott elméleti
és gyakorlati ismereteket a pedagógus szakterületén a legújabb ismeretekkel.
A továbbképzés a következő tárgykörökre terjed ki: oktatás és szakképzés az
Európai Unióban; iskolajog és iskolaszervezet; minőségfejlesztés az oktatásban;
tanári mesterség; kommunikáció és média; speciális nevelési feladatok.
A szakirány specifikumainak tárgykörei: oktatástechnológia; multimédia; új
módszerek a szakképzésben; oktatásinformatika; elektronikus tananyagfejlesztés.
A továbbképzés végén a résztvevők szakdolgozatot készítenek és a záróvizsgán
komplex szóbeli vizsgát tesznek. Az oktatás formája: levelező tagozatos képzés,
hétvégekre (péntek-szombat) szervezve.

A képzés költsége: 90.000,- Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 13.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 8.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
neve: Koronghy Erika 
elérhetősége Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Kar
Mérnökpedagógiai Intézet, 1428 Budapest, Pf. 31.
telefon: 334-1337.
e-mail: koronghy.erika@bgk.bmf.hu.
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2.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: AZ INFORMATIKATANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: mérnöktanár, műszaki
tanár, informatikatanár, valamint számítástechnika-tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezés, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: a műszaki szakképzésben és
továbbképzésben résztvevő vagy tanfolyami képzést tervező, szervező, illetve
vezetői feladatot ellátó, továbbá tantárgyfelelősi, szakcsoportvezetői munkát végző,
informatikát, illetve számítástechnikát oktató tanárok.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű végzettség és számítástechnikai,
informatikai, mérnöktanári, műszaki tanári szakképzettség, valamint 3 év pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés célja, hogy
megerősítse, elmélyítse, felfrissítse és kiegészítse az alapképzésben nyújtott elméleti
és gyakorlati ismereteket a pedagógus szakterületén a legújabb ismeretekkel.
A továbbképzés a következő tárgykörökre terjed ki: oktatás és szakképzés az
Európai Unióban; iskolajog és iskolaszervezet; minőségfejlesztés az oktatásban;
tanári mesterség; kommunikáció és média; speciális nevelési feladatok.
A szakirány specifikumainak tárgykörei: az informatika oktatás új módszerei;
multimédia; elektronikus tananyagfejlesztés I.; elektronikus tananyagfejlesztés II.;
elektronikus tanulás.
A továbbképzés végén a résztvevők szakdolgozatot készítenek, és a záróvizsgán
komplex szóbeli vizsgát tesznek. Az oktatás formája: levelező tagozatos képzés,
hétvégekre (péntek-szombat) szervezve.

A képzés költsége: 90.000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 13.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 8.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:

neve: Koronghy Erika
elérhetősége: Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Kar
Mérnökpedagógiai Intézet, 1428 Budapest, Pf. 31.
telefon: 334-1337
e-mail: koronghy.erika@bgk.bmf.hu.
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 VI. Felsőoktatási intézmény neve: Debreceni Egyetem
 
 A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért felelős kar
megnevezése: 
 Bölcsészettudományi Kar (4010 Debrecen, Egyetem tér 1.)
 

 1.
 
 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: MAGYAR NYELVÉSZET, MAGYAR ÉS
VILÁGIRODALOM

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű magyar
nyelv- és irodalom szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: magyar nyelv- és irodalom
szakos középiskolai tanár.

A jelentkezés feltétele: magyar nyelv- és irodalom szakos tanár szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
A résztvevő beállítódása szerint választhat az irodalmi vagy a nyelvi specializáció
között. A hat modulon belül az I., II. és a IV. mindenki számára kötelező.
Az I. irodalomtudományi modulban a 15 magyar és világirodalmi előadáson
ismertetett legújabb kutatási eredményekről és módszerekről kell a résztvevőknek
számot adniuk. Követelmény: korstílusok és műnemek átfogó elemzése,
összehasonlítása, elemző bemutatása.
A II. nyelvtudományi modulban a nyelvtudomány újabb irányaival ismerkedhetnek
meg a résztvevők. Követelmény: a nyelvészeti strukturalizmus, a transzformációs
generatív, ill. a kognitív grammatika eredményeinek ismerete, az új nyelvészeti
eredmények összevetése a hagyományosokkal, a hagyományos mellett a modern
elemzési módszerek tudása.
A III. vagy V. kötelezően választható, részben irodalmi, részben nyelvészeti
tematikájú szakmódszertani-informatikai modul folyóirat-kultúrával, internet-
használattal, társművészetekkel, új tankönyvek használatával stb. foglalkozó
előadásairól szóbeli referátum keretében kell számot adniuk. Követelmény: kritikai
jártasság elsajátítása a szűkebb szakterülethez közvetlenül kapcsolódó műveltségi
szférákban, informatikai rendszerekben.
A kötelezően választható irodalmi (IV. a., b.) vagy nyelvészeti (IV. c., d.) modul
egyéni érdeklődésnek megfelelően kiválasztott előadásaiból, illetve szemináriumaiból
otthon elkészítendő írásbeli dolgozat keretében kell a résztvevőknek számot adniuk.
Követelmény: az előadásokon és szemináriumokon megismert irodalomtudományi
módszerek és szemléletmódok aktív elsajátítása; alapos textológiai elemzés vagy
szociolingvisztikai vizsgálat, a jelenleg alternatív módon használható nyelvtani
tankönyvek tanítására való felkészülés bizonyítása.
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A résztvevők számára mindegyik modul esetében kötelező a megadott szakirodalom
átfogó ismerete, a vizsgák és referátumok során ezek alkotó felhasználása.
Egyéni elbírálás alapján más felsőfokú intézményben végzett szakirányú
továbbképzés 25% erejéig beszámítható.

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szikszainé Dr. Nagy Irma 
(Tel.: 52/512-900/2194, e-mail: szikszaine@tigris.klte.hu).

 2.
 
 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: �MAGYARORSZÁG ÉS EURÓPA AZ ÉVEZRED
TÜKRÉBEN�

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű
történelem szakos tanár. 

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: középiskolai történelem szakos
tanár

A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű történelem szakos tanári szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
A történelem szakirányú tárgy Magyarország és Európa évezredes fejlődésének
közös és eltérő vonásait emeli ki a történettudomány új eredményeinek tükrében.
Megrajzolja azokat a folyamatokat, amelyek már az Anjou-kortól századokon
átívelően közép-európai hatalmi, politikai összefüggésekbe helyezik a magyar
történelmet. A program különösen a 19�20. századi magyar és európai történelem
kapcsolatait elemzi részletesen. A szakmódszertan tárgy a tudományos ismeretek
válogatásának, didaktikai rendszerezésének és jellegzetes módszereinek
tanulmányozását öleli fel.
Felsőoktatási intézményekben eddig teljesített tanári továbbképzés órái a szakirányú
képzés óráinak maximum 25%-ába beszámíthatóak.

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.
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A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Papp
Imre
(Tel.: 512-900/2136)

 3.
 
 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása 
 
 A program pontos megnevezése: AZ ANGOL NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS
TANÁR, ILLETVE ANGOL NYELVTANÁR SZAKKÉPZETTSÉG ELMÉLETI ÉS
GYAKORLATI ISMERETE
 
 Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű angol
nyelv és irodalom szakos tanár, főiskolai szintű angol szakos nyelvtanár
 
 Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: angol szakos tanár
 
 A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű angol nyelv és irodalom szakos tanár, illetve
angol nyelvtanár szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat
 
 Tájékoztatás a programról:
 A kurzus célja az, hogy a gyakorló angol szakos tanárokat megismertesse a
tudományterületükön folyó kutatások legújabb eredményeivel és fejlődési
tendenciáival: a brit irodalmi, történelmi kutatások és a brit kultúra legújabb
eredményeivel, az Észak-amerikai multikulturalizmus különböző aspektusaival
(politológiai, szociológiai, nyelvészeti és irodalmi kutatások), az angol alkalmazott
nyelvészeti, leíró nyelvtani, szakmódszertani kutatások új fejleményeivel, az angol
nyelv változásaiban fellelhető tendenciákkal, valamint a modern nyelvtudomány új
eredményei közül elsősorban azokkal, amelyek a nyelvtanítási módszerek és
tananyagok kialakításának, változásának hátterében fontos szerepet játszanak.
 Olyan ismereteket kíván nyújtani, amelyek amellett, hogy korszerűsítik a tanári
munka háttereként elengedhetetlenül szükséges sokrétű tudást, a gyakorlati tanári
munkában is közvetlenül hasznosíthatók.
 Ezzel elérhető az, hogy a tanár kevésbé legyen kiszolgáltatott a nyelvtanításban
éppen divatos elméleteknek és anyagoknak: hozzásegítik ahhoz, hogy céljait
pontosan felmérje és olyan tananyagot válasszon vagy állítson össze, amely
ezeknek a céloknak a legjobban megfelel.
 
A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.
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A képzés kezdete: 2005. szeptember.
 
 A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Szaffkó
Péter
 (Tel.: 52/512-900/2153, e-mail: pszaffko@tigris.klte.hu)

 4.
 
 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.
 
 A program pontos megnevezése: A FRANCIA NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS
TANÁR, ILLETVE FRANCIA NYELVTANÁR SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű francia
nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, illetve francia nyelvtanár.
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: francia szakos tanár.
 
A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű francia nyelv és irodalom szakos tanár vagy
főiskolai szintű francia nyelvtanár szakképzettség és legalább 3 év pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
 A program specifikus célja � a továbbképzésben általánosan kötelező
tanulmányterületek oktatása mellett � a francia szakos tanárok szakmai ismereteinek
és pedagógiai eszköztárának megújítása, bővítése az élő francia nyelv oktatásának,
a kortárs francia nyelvű világ élete és kultúrája közvetítésének eredményesebbé
tétele érdekében. A kurzus során a fenti témákban elméleti (nyelvészeti, civilizációs
és módszertani) ismeretek közvetítésére (előadásokra) és a francia nyelvű
kommunikáció változatos produktumainak empirikus feldolgozására (gyakorlati
órákra) egyaránt sor kerül. A tanulmányok rendje (1 félév = 15 hét, heti 6 óra): 1. és
2. félév: a kötelezően oktatott tanulmányterület órái (180 óra, 2 gyakorlati jegy, 3
kollokvium), 3. félév: specifikus szakmai ismeretek (90 óra, 3 kollokvium), 4. félév:
specifikus szakmai ismeretek (60 óra, 2 aláírás, 1 gyakorlati jegy) és pedagógiai-
pszichológiai ismeretek (30 óra, 1 aláírás, 1 gyakorlati jegy). A képzés záróvizsgával
fejeződik be, amelyen meg kell védeni a szakmai ismereteket és a tanítás gyakorlatát
összekapcsoló szakdolgozatot. A program óraszámába és követelményeinek
teljesítésébe a Francia Tanszék Szövegszintű készségfejlesztés a franciatanításban
című pedagógus-továbbképzési programjának teljesítése beszámít; ez összesen 60
óra.
 
A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.
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A képzés kezdete: 2005. szeptember.
 
 A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Kiss
Sándor
 (Tel.: 52/512-900/2138, e-mail: kisss@tigris.klte.hu).
 
 

 5.
 
 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.
 
 A program pontos megnevezése: A POLGÁRRÁ NEVELÉS INTÉZMÉNYI
PROGRAMJA
 
 Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tizenéves diákok körében
pedagógiai munkát végző szakemberek iskolavezetők, iskolai középvezetők,
munkaközösség-vezetők, az intézményi pedagógiai programért ilyen szinten felelős
kollégák.
 
 A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű végzettségű tanár
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
 
 Tájékoztatás a programról:
 A továbbképzésben résztvevő pedagógus kollégák szélesebb szaktudományos és
neveléstudományi összefüggésekbe helyezve ismerik meg a polgárrá nevelés
történeti, politológiai, pedagógiai feltételeit, a fiatalok politikai szocializációs
folyamatának értelmezési és irányítási mechanizmusait, a civil kompetencia
összetevőit, az adekvát készségek és attitűdök fejlesztésének lehetőségeit. A fő
hangsúly a fejlesztés folyamatainak megértésére, a hatások és programok tervezési,
vezetési kérdéseire, illetve a módszertani repertoár megismerésére helyeződik. Arra
kíván képesíteni, hogy iskolai döntéshozók és a minőségért felelős pozícióban lévő
kollégák mérlegelni, irányítani legyenek képesek az adott műveltségterületen folyó
oktató, nevelőmunkát.
 
A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.
 
 A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
 Dr. Brezsnyánszky László
 (Tel.: 52/512-900/2233, e-mail: brezsl@tigris.klte.hu).
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 6.
 
 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési, értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.
 
 A program pontos megnevezése: MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS
 
 Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanítók, tanárok,
munkaközösség-vezetők, intézményvezetők.
 
 A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség
és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
 
 Tájékoztatás a programról:
 A képzés célja, hogy alapos tájékozottságot nyújtson az iskolai teljesítmények
mérésének elméleti és gyakorlati kérdéseiben. Felkészít az információk gyűjtésére
(mérőeszköz-készítés), elemzésére (matematikai és számítástechnikai ismeretek) és
értékelésére (az értékelés elméleti kérdései).
 
A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.
 
 A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Buda
Mariann
 (Tel.: 52/512-900/2224, e-mail: mbuda@tigris.klte.hu).
 
 

 7.
 
 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési, értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.
 
 A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS GYAKORLATVEZETŐI
FELADATOKRA
 
 Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanár szak megjelöléssel,
gyakorlatvezető tanár; szakértő.
 
 A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű tanár szakképzettség és
legalább 3 év tanítási gyakorlat.
 
 Tájékoztatás a programról: 
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 A szakvezetői munkára való tudatos felkészülés, illetve tevékenységvégzés segítése.
A szakvezetői munkával kapcsolatos ismeretek mélyítése, új összefüggések, kutatási
eredmények bemutatása, az eredményes munkavégzéshez szükséges képességek
alakítása. A tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek oldalára,
oldási képességek fejlesztése, a pedagógus mentális egészségének védelme. A
képzésben résztvevők megszervezik, bemutatják, elemzik a szakvezetői
tevékenység egy konkrét fázisát; a megadott jelzett szakirodalmak tükrében saját
tanítási tevékenységüket elemzik.
 
A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.
 
A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Veressné Dr. Gönczi Ibolya
(Tel.: 52/512-900/2094, e-mail: vgonczii@tigris.klte.hu).

 8.
 
 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: TEHETSÉG ÉS FEJLESZTÉSE 

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító, tanár,
gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, szociálpedagógus, könyvtáros, szakoktató.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség
és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A továbbképzés során a közoktatásban és más speciális intézményben dolgozó
pedagógusok olyan módszerek, eszközök birtokába jutnak, amelyekkel
hatékonyabbá tudják tenni a különböző műveltségi blokkhoz, tevékenységi
területhez, tantárgyakhoz kapcsolódó tehetségfejlesztő munkát tanórai és más
szervezeti keretekben, valamint a tehetséges gyerekeket tudják azonosítani,
kiválasztani és a speciális problémáikat szakszerűen megoldani. A továbbképzés
hallgatói aláírást szereznek a készségfejlesztő tárgyakból, kollokviumon és
szigorlaton adnak számot a megszerzett ismeretekről, valamint gyakorlati jegyet
kapnak a közoktatás különböző intézményeiben végzett gyakorlatokra. Második év
végén a hallgatók záródolgozatot készítenek, melyet záróvizsgán megvédenek. Az
oktatás formája: levelező (konzultációs napok: péntek, szombat).
 
A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.
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A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.
 
 A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Balogh
László
 (Tel.: 52/512-900/2706, e-mail: l_balogh@tigris.klte.hu).
 
 

 9.
 
 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: MENTÁLHIGIÉNÉ 

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: pedagógusok.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség
és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A továbbképzés célja: a személyes kompetencia és identitás fejlesztése és
integrálása, valamint olyan ismertek nyújtása, készségek és képességek
kifejlesztése, továbbá olyan szemlélet és habitus kialakítása, melyek révén a humán
foglalkozású mentálhigiénésen képzett szakember képes alapképzettségének
megfelelő tevékenysége során mentálhigiénés segítőkapcsolat kialakítására,
valamint mentálhigiénés szemlélettel viszonyulni szakterülete tartalmaihoz. A
hallgató az első év végén szigorlatot tesz, második évben önismereti szupervízió
tárgyból aláírást szerez, ismereteiről kollokviumon ad számot, az elvégzett
gyakorlatokra gyakorlati jegyet kap. A második év végén záródolgozatot készít és azt
megvédi.
A képzés formája: levelező tagozatos képzés.

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Bugán
Antal
(Tel.: 52/512-900/2535).
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 10.
 
 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS 

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: pedagógus.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség
és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A továbbképzés célja: a közoktatásban és a szakképzésben dolgozó olyan
minőségfejlesztési szakértő képzése, aki segít az intézményei és fenntartó szinten, a
partnerekkel való folyamatos párbeszéd kialakításában, a tudatos szervezetfejlesztés
képességének és a tevékenységek formálásában és tevékenységek folyamatos
fejlesztésében. A szakértő segíti az intézményeket abban, hogy a kialakított
minőségfejlesztési tapasztalataikat másoknak átadják. A hallgatók aláírást szereznek
a készségfejlesztő tárgyakból, kollokviumi és gyakorlati jegyet kapnak, valamint
szigorlatot tesznek a megszerzett ismeretekből és az elvégzett gyakorlatokból,
záródolgozatot készítenek, melyet a záróvizsgán megvédenek.
Az oktatás formája: levelező tagozatos képzés (konzultációs napok: péntek,
szombat).

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Polonkai
Mária
(Tel.: 52/512-900/2612, e-mail: mpolonk@tigris.klte.hu).

 11.
 
 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: SZAKÉRTŐI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS
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Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: pedagógus, intézményvezető,
szakértő, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség
és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A közoktatásban és szakképzésben a tantervek, tankönyvek, programok
értékelésével, fejlesztésével összefüggő feladatok ellátására alkalmas szakértőket
képeznek, akik képesek a tantervben, tankönyvben megjelenő tartalmak,
programban foglaltak értékelésére a gyakorlatban használt tantervek, tankönyvek,
eszközök elemzésére, hatékonyságuk vizsgálatára, valamint képesek más területen
dolgozó szakértőkkel való kommunikációra a vizsgálatok során nyert eredmények
értelmezésére, ismereteik gyakorlati alkalmazására. A hallgatók első félévben
szigorlatot tesznek, aláírást kapnak az önismereti és kommunikációs tréningeken,
kollokviumon adnak számot a megszerzett ismereteikről és gyakorlati feladatok
értékelése után gyakorlati jegyet kapnak. Szakdolgozatot készítnek, amit a
záróvizsgán megvédenek.
Az oktatás formája: levelező tagozatos képzés (konzultációs napok: péntek,
szombat).

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Polonkai
Mária
(Tel.: 52/512-900/2612, e-mail: mpolonk@tigris.klte.hu).

 12.
 
 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

 A program pontos megnevezése: NÉPRAJZ ÉS HONISMERET AZ ISKOLÁBAN
 
 Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános- és középiskolai
tanár.
 
 A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
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 Tájékoztatás a programról:
 A néprajzi tanár-továbbképzési program törekvése az, hogy a magyar általános és
középiskolák tanárai számára modern néprajzi ismereteket közvetítsen. A résztvevők
megismerkedjenek a néprajz specifikumaival, sajátos célrendszerével, a tananyaggá
szervezés koncepcionális kérdéseivel. A képzés célja, hogy a tanárokban
tudatosuljon népi kultúra tartalmainak közvetítése (magának a kultúrának a tanítása)
nem történhet a hagyományos tantárgyakéval analóg módon. Látniuk kell a néprajzi
ismeretek feldolgozásának iskolai feltételrendszerét, a tanulási folyamat
szervezésének korosztályi kötöttségeit, a különféle módszerek alkalmazásának
előnyeit.
 Így a kurzus során részletesen foglalkoznak a magyar néprajz részterületeivel
(gazdálkodás, természetismeret, táplálkozás népszokások, népművészet stb.). Az
előadások, szemináriumok feltárják a néprajz tanításában rejlő specifikumokat
(élményszerűség, vizualitás...), valamint megfelelő gyakorlásra adnak lehetőséget. A
képzés lehetőségeket biztosít a helyi tantervek néprajzi, honismereti anyagának
kidolgozásához; a kötelező tanórán kívüli néprajzi tanítási tevékenységhez;
helytörténeti, iskolai gyűjtemények kezeléséhez. 
 
A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.
 
 A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Bartha
Elek
 (Tel.: 52/512-900/2248, e-mail: ebartha@tigris.klte.hu).
 
 

 13.
 

 A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.
 
 A program pontos megnevezése: A LATIN NYELV ÉS CIVILIZÁCIÓ
INTERPRETÁCIÓJÁNAK MODERN LEHETŐSÉGEI
 
 Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű latin nyelv
és irodalom szakos tanári szakképzettség.
 
 Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: egyetemi szintű latin nyelv és
irodalom szakos tanár
 
 A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű latin nyelv és irodalom szakos tanár
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
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 Tájékoztatás a programról:
A latin nyelv és irodalom szakirányú tárgy az ókortudomány újabb eredményeit
felhasználva további, korszerű szempontokat ad a latin nyelvű szövegek, illetve
általában a görög-római civilizáció komplex interpretációjához. Súlypontjában a
görög-római irodalom és a latin nyelv egyes kérdéseinek elemzése áll, de az
ókortudomány minden fontosabb részterületét átfogja. A program megkülönböztetett
figyelmet fordít a mai európai kultúrának a görög-római antikvitásból eredő közös
gyökereire (recepció-, utóélet-kutatás), s hangsúlyozza azt a szerepet, amivel a szak
hozzájárul a mai európai kultúrában való tájékozódáshoz.
A szakmódszertan tárgy keretében az ókortudományi ismeretek didaktikai
rendszerezésének kérdései, illetve a klasszikus nyelvek tanításának újabb korszerű
módszerei kerülnek tárgyalásra.
 Felsőoktatási intézményekben eddig teljesített tanári továbbképzés órái a szakirányú
képzés óráinak maximum 25%-ába beszámíthatóak.
 
A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.
 
 A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. M. Nagy
Ilona
 (Tel.: 52/512-900/2273, e-mail: mnagyi@tigris.klte.hu).
 
 

 14.
 
 A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.
 
 A program pontos megnevezése: A 19. ÉS 20. SZÁZADI FILOZÓFIA
 
 Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű filozófia,
történelem vagy szociológia szakos tanár.
 
 Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: egyetemi szintű filozófia,
történelem vagy szociológia szakos tanár.
 
 A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű filozófia, történelem vagy szociológia
szakos tanár és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
 
 Tájékoztatás a programról:
 A 19. és 20. századi európai és angolszász filozófia gondolkodóinak jelentős
filozófiai munkái feldolgozásán keresztül a filozófiai művek megértésének képességét
próbálják fejleszteni. A filozófiát értelmező tevékenységként, filozófiai szövegeken
végrehajtandó gondolati cselekvésként értelmezik, amely csak e tevékenység
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művelése során sajátítható el. A kötelező tananyagot nyelvterületek szerint tagolták.
Követelmény: alapvető filozófiai művek értő ismerete.
 A kötelezően választható kurzusok egy-egy 19-20. századi filozófiai probléma
történeti vagy diszciplináris hátterébe kínálnak bevezetést.
 A módszertani kurzus során a filozófiaoktatás történeti, illetve tematikus
megközelítésének és az alternatív tankönyvek használatának módszertani
problémáit elemzik. A felkínált módszertani kurzusok közül az intézet minden évben
kettő-kettő meghirdetését vállalja.
 
A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.
 
 A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Bíróné
Dr. Kaszás Éva (Tel.: 52/512-900/2126, e-mail: kaszas@tigris.klte.hu).
 

 15.
 
 A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS A CSALÁD- ÉS
GYERMEKVÉDELMI FELADATOKRA

 Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító, tanár,
gyógypedagógus, szociálpedagógus, gyermekotthoni nevelő.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség
és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A gyermekvédelmi munkára való tudatos felkészülés, illetve tevékenységvégzés
segítése. A család- és gyermekvédelmi munkával kapcsolatos meglévő ismeretek
bővítése, mélyítése, új összefüggések, kutatási eredmények bemutatása, az
eredményes munkavégzéshez szükséges képességek alakítása. E speciálisnak
nevezhető tevékenység során keletkező pszichés feszültségek oldása, oldási
képességek fejlesztése, a pedagógus mentális egészségének védelme. 

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy: Veressné dr.
Gönczi Ibolya  (telefonszám: (52) 512-900/2094; e-mail: vgonczii@tigris.klte.hu).
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 16.

 
 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése
aláhúzással: eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: ETIKA ISMERETEK NYÚJTÁSA EGYETEMI
SZINTŰ VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű filozófia,
pszichológia, szociológia vagy történelem szakos tanár szakképzettség.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: egyetemi szintű filozófia,
pszichológia, szociológia vagy történelem szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű filozófia, pszichológia, szociológia vagy
történelem szakos tanár szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben
szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A továbbképzés célja, hogy a pedagógusoknak segítséget nyújtson a felkészülésben
a
2001-től bevezetésre kerülő �ember- és társadalomismeret, etika�, az �emberismeret
és etika� valamint a �társadalomismeret és etika� tantárgyak oktatására. Négy nagy
tantárgyi blokk nyújt áttekintést az etika története (ókortól az újkorig és a 19-20.
századi etika), a morálfilozófia és a társadalometika kérdéseiről. Előadásokon és
szemináriumokon feldolgoznak olyan jelentős filozófiai és irodalmi szövegeket,
amelyeknek közvetlen etikai jelentőségük van. Követelmény az erkölcsi gondolkodás
jelentős műveinek értő feldolgozása. A módszertani kurzus során az etika
oktatásában használt történeti, tematikus és az esetelemző megközelítésű
tankönyvek használatának módszertani kérdéseit vizsgáljuk. Egyik felkínált kurzus az
élethelyzetek etikai elemzését, a másik pedig a személyiségetikák néhány kérdését
helyezi középpontba. Követelmény a választott tankönyv tanítására való felkészülés
bizonyítása.

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

 A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy: Dr. Bíróné Dr.
Kaszás Éva  (telefonszám: 52/512-900/2126, e-mail: kaszas@tigris.klte.hu).
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 17.
 

 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek oktatása.

A program pontos megnevezése: A FELNŐTTOKTATÁS ÉS
HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI
ISMERETEI 

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: közoktatási intézményben
alkalmazott, a felnőttoktatás iskolai és iskolarendszeren kívüli formáiban
programkészítőként, oktatóként, szervezőként dolgozó pedagógusoknak.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és pedagógus
szakképzettség, valamint legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés célja: a felnőttoktatásban dolgozó pedagógusok számára korszerű
andragógiai elméleti és gyakorlati ismeretek közvetítése, a felnőttoktatás sajátos
pedagógiai, tananyag-készítési, módszertani követelményeinek elsajátítása. A
képzés 1-2. féléve során a hallgatók eleget tesznek a pedagógus-szakvizsga
általános követelményeinek: államháztartási, közigazgatási, tanügyigazgatási,
intézményértékelési, jogi, minőségbiztosítási, EU-oktatásügyi, pedagógiai
folyamattervezési ismeretek. A 3-4. félév a felnőttoktatási és humánerőforrás-
fejlesztési szakmai képzés időszaka, amelynek keretében megismerkednek az
andragógia intézményrendszerével, didaktikai és pszichológiai vonatkozásaival, a
távoktatás elméletével, a humánerőforrás-fejlesztés és a foglalkoztatáspolitika
aktuális kérdéseivel, vállalkozási, marketing- és reklámismeretekkel. Az elméleti
képzést külső szakmai gyakorlat egészíti ki. A képzési idő összesen 360 óra, ebből a
3-4. félév kötelező képzési ideje 180 óra, a követelmény 3 kollokvium, 3 gyakorlati
jegy. A záróvizsgára bocsátás feltétele a vizsgakövetelmények teljesítése mellett
szakdolgozat készítése és egy szigorlat letétele.

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

 A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy: Dr. Kálmán Ildikó
 Debreceni Egyetem Lifelong Learning Központ
 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
 (Tel.: 52/508-328, e-mail: aniko@tigris.klte.hu).

18.

 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: 
 közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek oktatása.
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A program pontos megnevezése: VALLÁSTUDOMÁNYI ISMERETEK -
TANÁROKNAK

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: bármely szakos általános és
középiskolai tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű tanári szakképzettség,
valamint legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés célja: a vallási ismeretekkel kapcsolatos általános műveltséggel rendelkező
pedagógusok képzése, akik ismerik az alapvető vallási jelenségeket, a világvallások
hagyományait, alapszövegeit, kulcsfogalmait, történelmi megjelenési formáit, az
egyetemes emberi kultúrára gyakorolt hatásait, valamint a társadalomban és a
társadalmi intézmények között betöltött szerepüket. A képzés 1-2. féléve során a
hallgatók eleget tesznek a pedagógus-szakvizsga általános követelményeinek. A 3-
4. félév a vallástudományi képzés időszaka, amelynek keretében megismerkednek a
vallástudomány legfontosabb kérdéseivel, történetével, módszereivel, a nagy
világvallások történetével, legfontosabb szövegeivel, illetve a vallástudomány és más
tudományágak (teológia, filozófia, néprajz, szociológia, mitológia, művészettörténet,
pszichológia, etika/politika) kapcsolódási területeivel. Az elméleti képzést
szövegelemző szemináriumok egészítik ki. az ismeretek ellenőrzésére a képesítési
követelményekben foglaltak szerint kerül sor. A képzés formája: levelező tagozatos
képzés, konzultációs napok: péntek, szombat.

A képzés költsége: 80.000 Ft.
A jelentkezés határideje: 2005. május 31.
A képzés kezdete: 2005. szeptember
A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
neve: Dr. Tóth Judit
elérhetősége: Debreceni Egyetem BTK Összehasonlító Irodalomtudományi
Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 52
telefon:06-52-512-900/2117
 e-mail:toth_judit@tigris.unideb.hu
 
 

 19.
 

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA FELKÉSZÍTŐ

PROGRAM
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Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: főiskolai vagy egyetemi szintű

tanári szakképzettség.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű tanári szakképzettség és

legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról: 
A képzés célja: A vezetőtanári munkára való tudatos felkészülés, illetve

tevékenységvégzés segítése. A vezetőtanári munkával kapcsolatos (elméleti,

gyakorlati, szakmódszertani) ismeretek bővítése, a pedagógusképzéssel kapcsolatos

új összefüggések, hazai és nemzetközi kutatási eredmények bemutatása, szaktárgyi,

szakterületi kompetenciák fejlesztése, az eredményes munkához szükséges

képességek alakítása. A tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek

oldása, az oldási képességek fejlesztése, a pedagógus mentális egészségének

védelme.

A képzés formája: levelező (előadás, szeminárium és gyakorlat).

A képzés költsége: 80 000 Ft.

A jelentkezés határideje:  2005. május 31.

A képzés kezdete:  2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve:  Veressné Dr. Gönczi Ibolya

elérhetősége: Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Tanárképzési

Kollégiuma 

4010 Debrecen, Egyetem tér 1. Pf. 95

telefon: 52/512-922

 e-mail: vgonczii@freemail.hu.



47

VI/B. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért felelős
kar megnevezése:  Természettudományi Kar (4010 Debrecen, Egyetem tér 1.).
 

 1.
 
 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A FÖLDRAJZ SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű földrajz
szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: középiskolában tanító földrajz
szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű földrajz szakos tanár szakképzettség és
legalább három év tanítási gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
A képzés a szakma új alaptudományi eredményeivel, a tájvédelem és a terület- és
településfejlesztés kérdéseinek modern megközelítéseivel, a földrajzi információs
rendszerek használatával és mindezek szakmódszertani vonatkozásainak
bemutatásával ismerteti meg a hallgatókat. Az elméleti tárgyak számonkérései
választhatóan tartalmaznak szóbeli vizsgákat és önálló dolgozatokat (összesen
három jegy). Egy-egy gyakorlati jegyet kell szerezni szakmódszertanból és a
választott neveléstudományi vagy pszichológiai tárgyból. A záróvizsga és a
szakdolgozat kérdései a rendelet által szabályozott formában kerülnek megoldásra.
Az intézmény az �új alaptudományi eredmények és tanításuk módszertani kérdései a
földrajzban� című (indítási engedély száma: T 302460-92/1999), és �a tájvédelem és
a területfejlesztés kérdései a megújuló földrajztanításban� című (indítási engedély
száma: T 302460-91/1999) 60 órás továbbképzési kurzusok tanulmányait beszámítja
a képzésbe. Ezek 30 órás moduljai kiválthatnak szakmai modulokat. A
továbbképzésen készített dolgozatokat vizsgaként ismerik el. Egyéb beszámítások
egyéni elbírálás alapján lehetségesek. 

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Szabó
József
(Tel.: 52/512-900/2201, e-mail: wagner@tigris.klte.hu).
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 2.
 
 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: BIOLÓGIA SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű biológia
szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: középiskolai biológia szakos
tanár.

A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű biológia szakos tanár szakképzettség és
minimum három év tanítói gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés célja, hogy egyetemi szintű biológia szakos tanári szakképzettséggel
rendelkezők a biológia oktatásának, tanításának új, modern szakterületén
elmélyítsék ismereteiket, miközben egyetemi képzésük során szerzett tudásukat
korszerűsítik. Az új kutatási eredmények és a lehetséges alkalmazások átadása
mellett az ismeretbővítés a nemzeti alaptanterv, illetve a helyi pedagógiai
programfejlesztés szempontjait is messzemenően figyelembe veszi. A 120 órás
szaktárgyi képzés, mely három szabadon választható, vizsgával záródó, 40 órás
blokkból épül fel. A választott szakterületekhez csatlakozik továbbá egy 30 órás,
gyakorlati jeggyel záruló módszertani kurzus, és szintén egy gyakorlati jeggyel
záródó 30 órás pedagógiai-pszichológiai blokk is. A szaktárgyi elméleti órákat
mindenkor szemináriumi foglalkozás követi, mely lehetővé teszi a téma
megbeszélését, gyakorlását s ezáltal a vizsgákra való eredményes felkészülést. A
szaktárgyi képzés teljesítéséhez 3 vizsgát kell letenni és legalább két gyakorlati
jegyet kell megszerezni. A szaktárgyi képzés 40 órás blokkjai, melyek közül 3
szabadon választható: 1. biokémia és biotechnológia, 2. öröklés és evolúció, 3. az
élővilág szerveződése és működése, 4. az ember szervezete és egészségtana, 5.
természetvédelem, 6. környezetvédelem.

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Lenkey
Béla
(Tel.: 52/512-900/2492, e-mail: lenkey@tigris.klte.hu).

 3.
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 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: AZ INFORMATIKA LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS
GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű
számítástechnika vagy informatika szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: középiskolai számítástechnika
vagy informatika szakos tanár, vezetőtanár, szakértő, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű számítástechnika vagy informatika szakos
tanár szakképzettség és legalább három év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
Az informatikai továbbképzés célja olyan, az oktatásban alkotó szerepet betöltő,
magas szintű szakismeretekkel rendelkező általános vagy középiskolai tanárok
továbbképzése, akik kötelező tanulmányterületek mellett a legújabb kutatási
eredmények beépítésével oktatni tudják az informatikát, alkalmazni tudják a
számítógépet a tantárgyak széles körében, el tudják látni az iskolába kerülő
informatikai eszközök szakszerű gondozását, képesek tanácsadó szerepre az
informatika körében, képesek a pedagógusi hivatás gyakorlására. A
továbbképzésben egyetemi szintű számítástechnika vagy informatikatanári
szakképzettséggel rendelkezők vehetnek részt. Korábbi, egyetemi vagy főiskolai
pedagógus-továbbképzés keretében teljesített kurzusok egyéni elbírálás alapján
elfogadtathatók. Az oktatás formája az egyetemi levelező képzés hagyományaihoz
igazodik, havonta két-háromnapos, hétvégi (csütörtöki, pénteki, esetenként szombati)
elfoglaltságot jelent. A vizsgák teljesítésére a mindenkori vizsgaidőszakban van
lehetőség.
 
A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.
 
 A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Nyakóné
Dr. Juhász Katalin (Tel.: 52/512-900/2813, e-mail: nyako@math.klte.hu).
 

 4.
 
 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.
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A program pontos megnevezése: A MATEMATIKA SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: matematika szakos
középiskolai tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: matematika szakos
középiskolai tanár, illetve vezetőtanár, szakértő, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű matematika szakos tanár szakképzettség
és legalább három év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A matematikatanár-továbbképzés célja olyan, az oktatásban alkotó szerepet betöltő,
magas szintű szakismeretekkel rendelkező, matematika szakos középiskolai tanári
szakképzettséggel rendelkező általános vagy középiskolai tanárok képzése, akik a
kötelező tanulmányterületek mellett a legújabb kutatási eredmények beépítésével az
egyetemen szerzett tudásukat felfrissíthetik, újra rendszerezhetik;
megismerkedhetnek a számítógép órai felhasználásának legfontosabb módszereivel
és lehetőségeivel; áttekinthetik a matematikai módszertan és a tehetséggondozás,
illetve a hátrányos helyzetű diákokkal való foglalkozás legújabb, az eddigieknél
hatékonyabb eszközeit. A résztvevők által korábban teljesített továbbképzések,
illetve azok egyes részei egyéni elbírálás alapján elfogadtathatók. A képzés négy
féléven át levelező tagozatos formában történik, melynek során a résztvevőknek 1
záróvizsga-, 1 szigorlati-, 6 vizsga- és 4 gyakorlati jegyet kell megszerezniük,
valamint az adott szakterületre vonatkozó szakdolgozatot kell megírniuk. (A szigorlat
tematikájában a 3. és 4. félév összes matematika tárgya szerepel.) 

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

 A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Kovács
András
 (Tel.: 52/512-900/2190, e-mail: kovacsa@math.klte.hu).
 
 

 5.
 
 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A FIZIKA SZAKOS TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

mailto:kovacsa@math.klte.hu
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Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű fizika
szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: fizika szakos középiskolai
tanár, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű fizika szakos tanár szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program lehetőséget ad, hogy a középiskolai tanárok elmélyítsék szakmai
ismereteiket az anyagtudomány, anyagszerkezet-kutatás napjainkban gyorsan
fejlődő, a technológiában forradalmi változásokat előidéző új eredményeiről.
Célkitűzése a fizikatanárok felkészítése a környezet állapotával, a környezetben
tapasztalható káros tendenciákkal, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos
ismereteknek a középiskolai oktatásba történő minél szélesebb körű bevitelére. A
program bemutatja a számítógépes fizika új, dinamikusan fejlődő területeit.
A program felfrissíti a fizika különböző fejezeteihez kapcsolódó ismereteket, különös
tekintettel a legújabb kísérleti módszerekre és demonstrációs eszközökre.
A képzés 120 órás szaktudományos ismereti része négy 40 órás ajánlatból legalább
3 modul választásával teljesíthető, amelyek kollokviummal zárulnak. Mindehhez 30-
30 órás szakmódszertani és pedagógiai-pszichológiai ismeret párosul, amelyek
gyakorlati jeggyel zárulnak.

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Dezső
Zoltán
(Tel.: 52/512-900/2760, e-mail: dezsoz@tigris.klte.hu).

 6.
 
 A 41/1999.(X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A KÉMIA SZAKOS TANÁRI
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű kémia
szakos tanár.
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Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: kémia szakos tanár, kémia
szaktanácsadó.

A jelentkezés feltételei: egyetemi szintű kémia szakos tanári szakképzettség, és
legalább 3 éves tanítási gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A továbbképzés választott kémiai szaktárgyi-szakmódszertani részének célja
megismertetni a résztvevőket a kémia legújabb eredményeivel, a kémiának a
mindennapi életben, a környezetvédelemben és az egészségvédelemben betöltött
kulcsszerepével, valamint bemutatni azokat az új eredményeket, amelyeket a kémia
oktatás kutatása ért el a kémiatanítás problémáinak, a tanulók tévképzeteinek
feltárásában, a fogalmi váltások elősegítésének, a kémia hatékonyabb tanításának
kidolgozásában. 
A felkészítés 3. és 4. félévében sorra kerülő 120 órás szaktárgyi képzés keretében a
következő 4 tantárgy egyikéből kell aláírást, háromból kollokviumi jegyet szerezni:
Kémia a mindennapokban, kémia a környezetvédelemben, kémia az egészség-
védelemben, a kémia legújabb eredményei. (Az egyes tantárgyak 30 órás programját
a résztvevők igényeinek figyelembe vételével alakítjuk ki.) A szaktárgyi képzés
mellett egy gyakorlati jeggyel záruló 30 órás szakmódszertani, és egy gyakorlati
jeggyel záruló 30 órás pedagógiai-pszichológiai kurzus is része a felkészítés 3. és 4.
félévi programjának. (Korábban felsőoktatási intézményben teljesített, legalább 30
órás továbbképzés alapján a hallgató egy tárgy alól mentesülhet.)

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Tóth
Zoltán
(Tel.: 52/512-900/2581, e-mail: 0319tz@tigris.klte.hu).
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 VI/C. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért felelős
kar megnevezése: Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolai Kar
(4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9.)
 

 1.
 
 A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: TANÜGYIGAZGATÁSI, NEVELÉSI-OKTATÁSI
INTÉZMÉNYI ISMERETEK

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító,
gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, szociálpedagógus.

A jelentkezés feltétele: pedagógus szakképzettség és legalább három év
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
A képzés célja: a résztvevőknek olyan ismeretek nyújtása, amelyek az
intézményekben végzett pedagógiai munkát segítik. A tanügyigazgatási, vezetési,
jogi ismeretek lehetővé teszik az intézményekben az ilyen jellegű feladatok
szakszerű ellátását, valamint tágabban értelmezett tanügyigazgatási feladatok
ellátását. Felkészít a program a minőségbiztosítás, a sajátos pedagógiai feladatok
ellátására és a pedagógus személyiségfejlesztés módszereire is. A képzés levelező
tagozatos formában történik. Kötelező konzultációra és önálló feladatmegoldásra
épül. A számonkérés formái: 1 szigorlat, 6 kollokvium, gyakorlati jegyek és
beszámolók. Az oklevél megszerzésének feltétele sikeres szakdolgozat és
záróvizsga. 

A képzés költsége: 50 000-65 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. április 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Kissné Dr.
Korbuly Katalin  (telefon: 52/560-161, 06-30-488-0410).

2.

A 41/1999 (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: AZ ÓVODAI ZENEI NEVELÉS LEGÚJABB
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI
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Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: óvodapedagógus.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, szakvezető,
szakértő, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú vagy főiskolai szintű óvodapedagógus
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
A képzés kötelező tanulmányi egységében (200 órában) feldolgozásra kerülnek:
közigazgatási vezetési ismeretek, a nevelési intézmények fejlesztésének,
minőségbiztosításának, hatékonyság mérési módjainak témakörei, a pedagógus
tevékenységével, személyével, kapcsolataival foglalkozó témák, továbbá a sajátos
pedagógia és/vagy pszichológiai felkészültséget igénylő egyének/csoportok
differenciált fejlesztésének ismeretanyaga. A képzés III. és IV. félévében (180
órában) az óvodapedagógusok meglévő zenei ismereteinek felújításán túl, új
ismeretek, eljárások, módszerek bevezetésére és gyakorlati alkalmazására kerül sor.

Kiemelt tanulmányi területek:
- az ének-zenei kreativitás
- a társas éneklés és zenélés lehetőségének bővítése
- a hagyományápolás modern értelmezése
- a XX. század zenei nevelési irányzatainak megismerése.
Az oktatás formája: levelező tagozatos képzés, tömbösített konzultációval
A számonkérés formái: szigorlat, kollokviumok, gyakorlati jegyek és aláírások
megszerzése. Oklevél kiadásának feltétele a szakdolgozat készítése és záróvizsga
letétele.

A képzés költsége: 50 000-65 000Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. április 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Kissné Dr.
Korbuly Katalin  (telefon: 52/560-161, 06-30-488-0410).

3.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői

vagy minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS A GYAKORLATVEZETŐI
ÓVODAPEDAGÓGUSI FELADATOKRA.
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Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: gyakorlatvezető
óvodapedagógus, szakértő, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú vagy főiskolai szintű óvodapedagógus
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés célja: a speciális, gyakorlatvezető óvodapedagógusi tevékenységre való
felkészítés. Kötelező tanulmányi egység(200 óra): közigazgatási, vezetési ismertek
az intézmény mint szervezet működése és kapcsolatai hatékonysági mutatók, a
pedagógus tevékenységével, személyével foglalkozó témák, valamint az
óvodapedagógus jelöltekkel való foglalkozás, pszichológiai-pedagógiai vonatkozásai.
A választható tanulmányi terület témakörei: alternatív pedagógiák, játékelméletek,
komplex szakmódszertani elméleti és gyakorlati képzés, felnőttképzés sajátos
feladati, a gyakorlatvezetés pedagógia és módszertani kérdései; a tervezés, a
gyakorlás, az elemzés és az értékelés követelményei az óvodapedagógus jelöltek
tevékenységében. A program céljával összhangban az elméleti képzéshez önálló,
egyéni óvodai gyakorlat kapcsolódik: a hallgató tevékenységének előkészítése,
irányítása, sajátos óvodai bemutató, és a foglalkozás elemzése.
Oktatási formája: levelező tagozatos képzés, amely konzultációra és önálló egyéni
feladatokra épül. Az oklevél kiadás feltétele: szigorlat letétele, szakdolgozat
készítése és záróvizsga letétele.

A képzés költsége: 50 000-65 000Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. április 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Kissné Dr.
Korbuly Katalin  (telefon: 52/560-161, 06-30-488-0410).

4.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: mérési
és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE SZAK-
TANÁCSADÓI, SZAKÉRTŐI (MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI) FELADATOKRA A
JÁTÉKBAN

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító,
gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, szociálpedagógus, intézményvezető,
gyakorlatvezető tanár, gyakorlatvezető óvodapedagógus, szaktanácsadó, szakértő.



56

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség
és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
A képzés kötelező tanulmányi területének óraszáma: 200 óra. 
Választható tanulmányi területek: 1. szaktanácsadói vagy 2. a szakértői (mérési,
értékelési) feladatok ellátására történő felkészítés elsősorban a játék területén.
Ehhez igazodóan változik a tananyag tartalma. A képzés célja: a közoktatási
intézmények szakmai fejlődésének elősegítése, valamint a pedagógusok
ismereteinek megújítása, bővítése, képességek fejlesztése, technikák, módszerek
elsajátítása különösen a játék területén. A résztvevők az elméleti és gyakorlati
képzésben olyan felkészítést kapnak, mely segítségével felismerik a játékkal
összefüggő gyakorlati problémákat, tudják azt értelmezni, elemezni, értékelni, mérni,
és e problémákra szakszerű megoldást tudnak javasolni. A résztvevők megalapozott
tudást szereznek ahhoz, hogy különösen a játék területén a tanácsadói vagy
szakértői feladatokat láthassanak el. A két témakörben áthallgatás is lehetséges. Az
oktatás formája: levelező tagozatos képzés, amely tömbösített, kötelező
konzultációból és önálló, egyéni feladatok megoldásából áll. A számonkérés:
szigorlat, kollokvium, beszámoló, gyakorlati jegy és aláírás. Az oklevél kiadás
feltétele: a szakdolgozat elkészítése és záróvizsga letétele. 

A képzés költsége: 50 000-65 000Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. április 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Kissné Dr.
Korbuly Katalin  (telefon: 52/560-161, 06-30-488-0410).

5.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5. 2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5. 1. pontja szerint) oktatása,

A program pontos megnevezése: A PREVENTÍV ÉS DIFFERENCIÁLÓ NEVELÉS,
A GYERMEK-, IFJÚSÁG ÉS CSALÁDVÉDELEM PEDAGÓGIAI PSZICHOLÓGIAI,
MÓDSZERTANI ISMERETEI

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító,
szociálpedagógus, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, intézeti nevelő, szakoktató.

A jelentkezés feltétele: egyetemi és főiskolai szintű pedagógus szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
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Tájékoztatás a programról:
A képzés kötelező tanulmányi területén (200 órában) feldolgozásra kerülnek:
közigazgatási vezetési ismeretek, a nevelési intézmények fejlesztésének,
minőségbiztosításának, hatékonyság mérési módjainak témakörei, a pedagógus
tevékenységével, személyével, kapcsolataival foglalkozó témák, továbbá a
sajátos pedagógiai és/vagy pszichológiai felkészültséget igénylő
egyének/csoportok differenciált fejlesztésének ismeretanyaga. A választható
tanulmányi területen további 200 órában az alábbi tanulmányi területek közül
lehet választani: 1.) játék és szabadidő pedagógia, 2.) differenciáló, fejlesztő
pedagógiai ismeretek, 3.) gyermek-, ifjúság és családvédelem pedagógiája. A
képzés célja: az egyéni és csoportos fejlesztő munkához szükséges elméleti és
gyakorlati ismeretek nyújtása; a játék és szabadidő, a differenciált fejlesztés és a
szociálisan veszélyeztetett gyermekek nevelésének készség, képességfejlesztési
módszereinek megismertetése. A három témakörben szabad áthallgatási
lehetőséget is biztosítunk érdeklődés szerint. Az oktatási formája: levelező
tagozatos képzés, mely tömbösített, kötelező konzultációra és önálló, egyéni
feladatra épül. A számonkérés formái: szigorlat, kollokviumok, beszámolók,
gyakorlati jegyek és aláírások megszerzése. Az oklevél kiadás feltétele:
szakdolgozat készítése és záróvizsga letétele.

A képzés költsége: 50 000-65 000Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. április 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Kissné Dr.
Korbuly Katalin  (telefon: 52/560-161, 06-30-488-0410).

6.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: ÓVODAVEZETŐK FELKÉSZÍTÉSE AZ
INTÉZMÉNYVEZETŐI FELADATOKRA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezés, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, óvodavezető,
munkaközösség-vezető, szakértő, szaktanácsadó, minőségbiztosításért felelős team
vezetője.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú óvónői, főiskolai óvodapedagógus szakképzettség
és legalább 3 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:

A képzés célja: óvodai vezetők képzése, akik a legújabb szakmai, vezetési,
igazgatási, jogalkalmazási, mérési-értékelési és minőségfejlesztési ismeretek
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felhasználásával képesek az óvodákkal kapcsolatos különböző szintű vezetői
munkakörök szakszerű betöltésére: az intézmény hatékonysági mutatóinak mérési
módjaira, a minőségfejlesztés intézményi feladatainak irányítására, a helyi nevelési
programok továbbfejlesztésére, ezzel kapcsolatos szaktanácsadásra, szakértői
feladatok ellátására; a fenntartókkal, a közoktatási rendszer más intézményeivel, az
óvoda társadalmi környezetével való hatékony együttműködésre; az intézmény
menedzselésére. A képzés 4 félévén át levelező formában történik, amely
konzultációra és önálló feladatokra épül. Az oklevél kiadás feltétele: A tantervben
előírt kollokviumok, beszámolók, gyakorlati jegyek és a 2 szigorlat letétele,
szakdolgozat elkészítése és védése, valamint komplex záróvizsga.

A képzés költsége: 50 000-65 000Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. április 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Kissné Dr.
Korbuly Katalin (telefon: 52/560-161, 06-30-488-0410).

7.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: KOMMUNIKÁCIÓ ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ

PEDAGÓGIA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító, tanár

szak megjelöléssel, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, szociálpedagógus,

szakoktató.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és pedagógus

szakképzettség, valamint legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
Az elmúlt másfél évtizedben alaposan megváltozott a kommunikációval kapcsolatos

tudás, mivel a közlésfolyamat eszközei, csatornái, módjai is eltéréseket mutatnak az
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előzőekhez képest.  Egyre több tudományág tartja fontosnak, hogy az eddigi

ismeretekhez hozzáadja a sajátlagos szempontjait és eredményeit.

A különböző közösségekben munkálkodó pedagógus számára nélkülözhetetlen,

hogy megismerje a kommunikáció lehetséges változatait, a kommunikációra épülő

önmegismerés és kapcsolattartás lehetőségeit, a kommunikációs helyzetek

értelmezhetőségének modern módozatait, a közlésfolyamatok szakmai

tevékenységében betöltött szerepét.

A képzésre jelentkezők az elméleti képzés mellett kommunikációs helyzetek és

beszédfejlesztő gyakorlatok elsajátítására is módot kapnak. A képzés előadások és

szemináriumok, gyakorlati foglalkozások és önálló tevékenységek formájában

történik.

A képzés formája: levelező (előadás, szeminárium és gyakorlat).

A képzés költsége: 65 000 Ft

A jelentkezés határideje: 2005. április 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve:  Dr. Bálint Péter

elérhetősége: Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógia Főiskolai Kar

Irodalmi, Kommunikációs és Kulturális Antropológiai Tanszék

4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9.

telefon: 06-30-39-18-487

e-mail: balintpeter@levele.hu.

8.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: IRODALMI SZÖVEGEK KOMPLEX

MEGKÖZELÍTÉSE A PEDAGÓGUSI GYAKORLATBAN 
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Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító, tanár

szak megjelöléssel, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, szociálpedagógus,

szakoktató.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és pedagógus

szakképzettség, valamint legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A hagyományok őrzése, újraértelmezése és � értékelése egyre égetőbb szükségletté

válik az értékválságos világban. Az irodalmi hagyományok, azon belül is a népmese

eredetének, műfajának, kutatásának, gyűjtésének, a gyermeki lélekre, képzeletre

gyakorolt hatásának a vizsgálata egyszerre világítja meg a szakképzésben

részvevők számára, hogy miért is fontos a mese a gyermek számára, s miféle

tudományos eredmények születtek ez elmúlt évtizedekben. 

A mesetípusok és meseszerkezetek részletes körülírása, a mesei út és feladat

értelmezhetőségeinek feltárása, a mesemondó és mesehallgató közösség

viszonyának értelmezése, a mesehős és más lények kapcsolatának meghatározása,

a mesei eszközök esztétikájának vizsgálata: mind-mind a mesei többértelműség

(polivalencia) megközelítését szolgálja. A mese esztétikai vizsgálatának folytán

felvetődik a társművészetek (zene, képzőművészet, dramatizálás, bábozás stb.)

mesei lényeget feltáró és kiegészítő szerepének a meghatározása is, hogy a frissen

szerzett ismereteiket különböző közösségekben tevékenykedő pedagógusok

sikeresen beépíthessék a nevelő munkájukba.

A mese és a kortárs gyermekirodalom viszonyának feltérképezése, az újabb

irodalomelméleti ismeretek elsajátítása, a konkrét mese és- műelemzések segítenek

tájékozódni a mesei hagyomány újraértelmezésében.

Képzésünk előadások és szemináriumok, gyakorlati foglalkozások és önálló

tevékenységek formájában történik.

A képzés formája: levelező (előadás, szeminárium és gyakorlat).

A képzés költsége: 65 000 Ft.

A jelentkezés határideje: 2005. április 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.
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A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Dr. Bálint Péter

elérhetősége: Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógia Főiskolai Kar

Irodalmi, Kommunikációs és Kulturális Antropológiai Tanszék

4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 1-9.

telefon: 06-30-39-18-487

e-mail: balintpeter@levele.hu.
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VII. Felsőoktatási intézmény neve: Eötvös József Főiskola (6500 Baja, Bajcsy-Zs.
u. 14.)
 

 1.
 
 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A TANÍTÓ SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI A KÖRNYEZETI NEVELÉS TERÜLETÉN

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: tanító.
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, napközis nevelő,
gyakorlatvezető tanító, szakértő, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű tanítói szakképzettség és legalább három év
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A képzés célja: felkészítést nyújtani a 6-12 éves tanulókkal foglalkozó
pedagógusoknak a gyermekek környezettudatos magatartásának formálásához.
Tanulmányaik során a tanítók a kötelezően oktatott tanulmányterület témakörei
mellett � eredeti szakképzettségükre építve � a környezeti neveléshez kapcsolódó
szaktudományi; ökológiai, a környezetvédelemi, környezetgazdálkodási és a
környezeti neveléshez kapcsolódó tantárgy-pedagógiai ismereteiket bővítik. A
képzés levelező tagozaton történik építve a hallgatók egyéni tanulmányaira, a
tanulmányi idő 4 félév, melynek során a hallgatók konzultációkon vesznek részt. A
konzultációkon (kontaktórák, gyakorlatok) való részvétel kötelező, az esetleges
mulasztás az oktató beosztása alapján pótolható. Az írásbeli feladatok megoldása
legalább 40%-os teljesítmény esetében fogadható el. A záróvizsgára bocsátás
feltétele a 4 félév követelményeinek teljesítése és a szakdolgozat beadása, a
záróvizsga letétele. 

A képzés költsége: 80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Laki
Ferenc
(Tel.: 79/321-655).
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2.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: NEMZETISÉGI (NÉMET) TANÍTÓI
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett  szakképzettség  megnevezése: nemzetiségi (német)
tanító.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: nemzetiségi tanító,
gyakorlatvezető nemzetiségi tanító, szakértő, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű nemzetiségi (német) tanító szakképzettség,
tanítói szakképzettséghez kapcsolódó német nemzetiségi szakkollégium ismeret,
tanítói szakképzettség és legalább középfokú "C" típusú állami vagy azzal
egyenértékű nyelvvizsga- bizonyítvány, továbbá legalább 3 év pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat

Tájékoztatás a programról:
A szabadon választható tanulmányi területen a tanítók ember és társadalom, ember
és természet, földünk és környezetünk műveltségterületek 1-4. osztályban történő
német nyelvű oktatásához szerezhetnek szaknyelvi, elméleti és módszertani
ismereteket. 
A szaknyelvi terminológia elsajátíttatása a szakszövegek feldolgozása Módszertani
Kabinetben történik.
A gyakorlatorientált foglalkozások szakmai kirándulásokkal, bajorországi 2 hónapos
iskolai gyakorlattal egészülnek ki. A külföldi tanítási gyakorlaton a stúdium alatt
minden hallgató egyszer vehet részt.
Az oklevél megszerzésének feltétele az aláírások, gyakorlati jegyek megszerzése, a
vizsgák (3 kollokvium, 1 komplex szigorlat) letétele, szakmai/tanítási gyakorlat
elvégzése, szakdolgozat írása és záróvizsga teljesítése.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: dr. Steinerné
dr. Molnár Judit (telefonszám: 79/321-655, e-mail: steiner@novell.mf.ejf.hu).
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VIII. Felsőoktatási intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

VIII/A. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért felelős
kar megnevezése:
Bölcsészettudomány Kar, Természettudományi Kar.
Szervező: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és Továbbképzési
Központ (1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.).

1.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A TÖRTÉNELEM ÉS A TÖRTÉNETTUDOMÁNY
SZOCIÁLPSZICHOLÓGIÁJA

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi vagy főiskolai
szintű történelem szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: történelem szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű történelem szakos tanár
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A továbbképzés a történeti tárgyra és a történeti megismerésre vonatkozó
szociálpszichológiai ismeretekkel kívánja a történelemtanítás hatékonyságát
szolgálni.
A pszichológia alkalmazásának egyik újabban gyorsan gyarapodó területe a történeti
és politikai pszichológia, amely egyfelől a történelmi személyiségek szakszerű
megértését, másfelől társadalmi történések és mentalitásváltozások pszichológiai
elemzését ígéri. A továbbképzés történelem szakos tanárok számára teszi
hozzáférhetővé ezt az interdiszciplináris ismeretanyagot, bevezetve a hallgatókat a
kérdés szakirodalmába, elméleti fogalomrendszerébe, s alkalmat ad a megközelítés
érvényét és értékét konkrét történeti példákon illusztrálni. A tanulmányok érintik a
történeti gondolkodás és tudás természetére vonatkozó pszichológiai eredményeket,
többek között a történeti perspektívából adódó előnyök mellett fellépő torzító
hatásokat az információfeldolgozásban. A történelmi nézetek társadalmi
elterjedtsége, szerveződése a köztudatban olyan szociálpszichológiai téma,
amelynek különleges relevanciája van Kelet-Közép-Európában, ahol századunk a
jelentős történeti politikai fordulatokkal együtt a történeti attitűdöken és
sztereotípiákban is lényeges változásokat hozott.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
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neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

2.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: ISKOLAI NEVELÉSI ÉS
SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI ISMERETEK NYÚJTÁSA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, általános és középiskolai
tanár.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú pedagógus szakképzettség és legalább 3 év
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
A képzés célja tanítói, illetve tanári mesterség hatékonyságának fejlesztése
gyakorlatra orientált módszerekkel. A foglalkozások speciális ismeretek nyújtásával a
gyakorlati tapasztalatok biztosításával képessé teszik a pedagógusokat a nevelés és
oktatás során felmerülő problémák és konfliktusok sokrétű elemzésére és konstruktív
kezelésére. A program súlyt helyez a csoportdinamikai jelenségek felismerésére és
alakítására, a személyközi kapcsolatok fejlesztésére, a preventív mentálhigiénés és
tanulási stratégia fejlesztő módszerekre, és a nevelés- és iskolapszichológiai
korszerű eredményeinek áradására. Az oktatási és elméleti tudás nyújtásán túl
annak gyakorlati alkalmazását és készség szintű elsajátítását szolgálja. Az
előadások és gyakorlati foglalkozások mellett esetmegbeszélő, konfliktuskezelő és
kommunikációfejlesztő eljárásokat tartalmaz.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:

neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.



66

3.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: A LELKI ÉS FIZIKAI EGÉSZSÉG
MEGŐRZÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI
KÉRDÉSEI AZ ISKOLA VILÁGÁBAN

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: pedagógus munkakör.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség
és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
Az iskolai egészségpszichológia, mint választható tanulmányi terület a tanulók
(tanárok) lelki és fizikai egészségének erősítésével, fejlesztésével és védelmével
kapcsolatos pedagógusi (vezető pedagógusi) feladatok szakszerű ellátására készít
fel, korszerű tudományos egészségpszichológiai ismereteket nyújtva, a prevenció, a
személyiség és az egészségfejlesztés, a mentális védelem, a stressz és
konfliktuskezelés valamint az egészséges életvitel elméleti és gyakorlati kérdéseiről.
A program különös súlyt helyez a gyakorlati felkészítésre, saját-élményű
pszichológiai foglalkozások, konfliktusmegoldó és stresszkezelő stratégiákat oktató
gyakorlatok formájában, amelyek teljesítése iskolai lelki-egészséggondozói feladatok
ellátására képesít. A program három 30 kontaktórás elméleti és három 30
kontaktórás gyakorlati képzés keretében, tömbösített formában folyik. Az egyes
elméleti alapprogramok vizsgálatával, a gyakorlati alapprogramok gyakorlati jegy
megszerzésével zárulnak. A teljes program szigorlat letételével, záróvizsgával és
szakdolgozat készítésével teljesíthető. 

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:

neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

4.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.
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A program pontos megnevezése: PREVENTÍV ÉS KORREKTÍV PEDAGÓGIAI
PSZICHOLÓGIAI ISMERETEK NYÚJTÁSA 
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító, tanár,
gyógypedagógus, kollégiumi nevelő.
 
A jelentkezés feltétele: felsőfokú pedagógus szakképzettség és legalább 3 év
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat, a 120 órás �fejlesztőpedagógus�
akkreditált tanár-továbbképzési program elvégzése (programgazda: Porkolábné Dr.
Balogh Katalin).
 
Tájékoztatás a programról:
A továbbképzés célja a pedagógiai fejlesztés pszichológiai megalapozása. Olyan
speciális szakemberek képzése, akik elméleti ismeretük és gyakorlati készségük
birtokában szakszerűen végezhetik a különböző beilleszkedési és/vagy
funkciózavarokkal küzdő gyerekek pedagógiai szűrését, prevencióját és korrekcióját
három-tíz évesek körében. Ésszerű tanítási stratégiák megtanításával segíti a
felsőbb osztályokban a tanulási problémákkal küzdő gyerekeket, a társas
kapcsolatok fejlesztésével az egészséges személyiség alakítását és a serdülőkori
devianciák megelőzését. A "fejlesztőpedagógus" továbbképzési program
beszámítása a tanóraszám 25%-os csökkentésre ad lehetőséget.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:

neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

5.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: KÖZOKTATÁSBAN TANULÓ DIÁKOK
KÖRÉBEN VÉGZENDŐ TANÁCSADÁSI ISMERETEK NYÚJTÁSA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, tanár, gyógypedagógus,
kollégiumi nevelő, szakoktató, intézményvezető, gyakorlatvezető.
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A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség
és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés célja a pedagógusoknak olyan ismeretek nyújtása, amelynek birtokában
tanácsadási feladatot tudnak ellátni a közoktatásban tanuló diákok körében. Akik
mindazokban a problematikus helyzetekben segíteni tudják a tanulókat és
tanártársaikat is amelyek az iskolai beilleszkedés és az iskolai pályaválasztás
folyamatában nehézséget jelentenek számukra az iskolakezdéstől a következő
iskolafokozatra való belépés segítéséig. Ennek keretében: támogatni tudják a tanulók
tájékozódását a közoktatás rendszerében. Segítséget, tanácsot tudnak adni a
közoktatási intézményekbe való jelentkezéshez, a tanulási nehézségek
leküzdéséhez, az iskolai közélettel kapcsolatos problémák felismeréséhez és
kezeléséhez, ideértve a magánéleti, családi jellegű konfliktusokat is. Képesek a
tanulók körében mentálhigiénés segítő kapcsolat kialakítására és fenntartására,
beleértve a kortárs segítő diákok tevékenységének támogatását.
A képzés programja tartalmazza a pedagógus szakvizsgához szükséges kötelező
stúdiumokat. Amellett magában foglalja a közoktatási tanácsadás fenti feladatainak
ellátásához szükséges elméleti ismereteket valamint az egyéni és csoportos
tanácsadási módszerek alkalmazására való elméleti és gyakorlati felkészítést.
Értékelési formák: 1 szigorlat, kollokviumok, gyakorlati jeggyel vagy aláírással záruló
stúdiumok, szakdolgozat valamint záróvizsga.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:

neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

6.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS GYAKORLATVEZETŐ
FELADATOKRA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: gyakorlatvezető tanár.
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A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű tanár szakképzettség és
minimum 5 éves tanítási gyakorlat. 
További feltétel: a jelentkezés félévében induljon speciális továbbképzési program a
jelentkező szaktárgyában.

Tájékoztatás a programról:
A pedagógusjelöltek számának folyamatos növekedése, valamint a kötelező iskolai
és tanítási gyakorlatok számának várhatóan nagy arányú emelkedése szükségessé
teszi a �külső vezetőtanárok� egyre nagyobb arányú bevonását a
pedagógusképzésbe. A program célja erre a speciális gyakorlatvezetői
tevékenységre való előkészítés.
A képzés tartalma: szaktárgyi továbbképzés és a korszerű tantárgy-pedagógiai
irányzatok, eljárások megismerése.  � A tanárjelöltek által a képzés korábbi
időszakában feldolgozott pszichológiai és pedagógiai ismeretek feldolgozása,
megújítása, rendszerezése. � A tanárjelöltekkel való foglalkozás szociológiai,
pszichológiai és pedagógiai vonatkozásai. � A szaktárgyi, pszichológiai, pedagógiai,
szociológiai ismeretek gyakorlati alkalmazása. A módszerek tekintetében a
hagyományos felsőoktatási megoldásokon túl a felnőttoktatásban már jól bevált
eljárások alkalmazására is sor kerülne. A program céljával összhangban minden
résztvevőnek meg kellene tartania egy �bemutató� órát előkészítéssel és elemzéssel
saját osztályában, valamint ugyancsak bemutató jelleggel be kell mutatnia egy
hallgató által tartott óra előkészítésének segítését, elemzésének irányítását.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:

neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

7.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A TÖRTÉNELEM SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi vagy főiskolai
szintű történelem szakos tanár
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Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: történelem szakos általános és
középiskolai tanár.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű történelem szakos tanár
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A szakirányú továbbképzés célja a szakvizsgázni kívánó történelem tanárok
ismereteinek kiegészítése a történelem és a társadalomtörténet új eredményeivel, a
kutatási területekkel és módszerekkel. A művelődéstörténet és kommunikáció
tárgykörében is felkészítést kíván nyújtani a szakirányú továbbképzés. Fontos
feladatnak tartjuk az állampolgári és jogi ismeretek tanítására való felkészítést,
amelynek érdekében szociológiai, politológiai és jogi, jogtörténeti ismeretek
feldolgozására is vállalkozik a továbbképzés. A történelemtanítás hitelessé tétele, a
kor új követelményeire való felkészítés érdekében gazdaságtörténeti és
közgazdasági ismeretkörök átadása is szerepel a tervezett programban. A program
az elméleti szakos képzéssel együtt a történelemtanítás módszertani kultúráját is
szeretné felfrissíteni, kiegészíteni a szakvizsgára jelentkezők körében.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:

neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

8.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A NÉMET SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi vagy főiskolai
szintű német nyelv és irodalom szakos tanár, főiskolai szintű német szakos
nyelvtanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános vagy középiskolában
oktató német szakos tanár.
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A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű német nyelv és irodalom
szakos tanár, illetve főiskolai szintű német nyelvtanár szakképzettség és legalább 3
év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A szakirányú képzés programja szervesen épül a felsőoktatási intézményekben folyó
német szakos tanári képzésre. A kötelezően oktatott pedagógiai tárgyak mellé
szaktárgyi (német nyelvészet, irodalomtudomány, civilizáció, szakmódszertan)
egyrészt szervesen kiegészítik és továbbfejlesztik az alapképzésen megszerzett
ismereteket, másrészt új és speciális tárgyakon keresztül szélesítik a hallgatók
látókörét elsősorban az interdiszciplináris szemléletmód kialakításának irányában.
A képzés követelményei: a foglalkozáson való részvételen túl, a hallgatóknak jól kell
ismerniük az előírt és ajánlott szakirodalmat, erről magabiztosan magyarra
fordítással, ill. szinoptikus összefoglalással is számot kell adniuk, szóban és írásban
egyaránt. Átfogóan kell látniuk az új ismereteket, és velük kapcsolatban véleményt,
kritikát kell megfogalmazniuk. Az új ismereteket be kell (legalább részben)
illeszteniük tantervükbe.
Az oktatás formája: előadás, szeminárium, irányított kutatás. (Értékelés: gyakorlati
jegy, kollokvium, szigorlat.)

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:

neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

9.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: AZ OLASZ NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS
TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű olasz
nyelv és irodalom szakos tanár, főiskolai szintű olasz szakos nyelvtanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános vagy középiskolában
oktató olasz szakos tanár.
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A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű olasz nyelv és irodalom
szakos tanári vagy főiskolai szintű olasz nyelvtanári szakképzettség és legalább 3 év
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A szakirányú képzés programja szervesen épül a felsőoktatási intézményekben folyó
olasz szakos tanári képzésre. A kötelezően oktatott pedagógiai tárgyak mellé
szaktárgyi (olasz nyelvészet, olasz irodalomtudomány, olasz civilizáció, olasz
szakmódszertan) egyrészt szervesen kiegészítik és továbbfejlesztik az alapképzésen
megszerzett ismereteket, másrészt új és speciális tárgyakon keresztül szélesítik a
hallgatók látókörét elsősorban az interdiszciplináris szemléletmód kialakításának
irányában.
A képzés követelményei: a foglalkozáson való részvételen túl, a hallgatóknak jól kell
ismerniük az előírt és ajánlott szakirodalmat, erről magabiztosan magyarra
fordítással, ill. szinoptikus összefoglalással is számot kell adniuk, szóban és írásban
egyaránt. Átfogóan kell látniuk az új ismereteket, és velük kapcsolatban véleményt,
kritikát kell megfogalmazniuk. Az új ismereteket be kell (legalább részben)
illeszteniük tantervükbe. Az oktatás formája: előadás, szeminárium, irányított kutatás.
(Értékelés: gyakorlati jegy, kollokvium, szigorlat.)

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

10.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS
TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi vagy főiskolai
szintű magyar nyelv és irodalom szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: magyar nyelv és irodalom
szakos tanár.
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A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom
szakos tanár szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A magyar nyelv és irodalom szakos tanárok szakvizsgára felkészítő
továbbképzésének területei: nyelvtudományi és irodalomtudományi képzés, valamint
tantárgy-pedagógiai, pedagógiai, pszichológiai és informatikai képzés. A magyar
nyelvi továbbképzés célja, hogy rendszerszemléletű áttekintést adjon a
nyelvtudomány ágazatainak legújabb eredményeiről, ezáltal a résztvevők képesek
legyenek a legújabb irányzatokat és kutatási eredményeket értékelni, elemezni,
valamint azokat a tanítási gyakorlatba beépíteni.  Az irodalmi továbbképzés célja:
egyrészt bemutatni az irodalom fogalmának változását, a folyamat utólagos
újraértelmezésének funkcióját. Az anyanyelvi és irodalmi tantárgy-pedagógiai
képzésben  az a cél, hogy bemutassák, miként valósul meg a nyelv és alkalmazása a
tanításban, a különböző tanítási stratégiákban, a legújabb tankönyvekben, a mérés
és minőségbiztosítás folyamatában. 

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:

neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

11.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A TECHNIKA SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű technika
szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: technika szakos tanár,
gyakorlatvezető tanár.

A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű technika szakos tanár szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
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Tájékoztatás a programról:
A technika szakirányú továbbképzés célja a végzett technika szakos tanárok
megszerzett szakmai ismereteinek megújítása. A technika tantárgyhoz kapcsolódó
ismeretek, különösen az információtechnika és � technológia, az anyagtechnológia,
a technikai rendszerek területén rohamos léptékben fejlődik és megújul, így feltétlen
szükséges az ismeretek továbbfejlesztése. A képzés külön gondot fordít a számítás-
és számítógép-technika fejlődésének felhasználására, mind a technika különböző
területein, mind az oktatásban. A képzés felöleli a technika tantárgy egyre bővülő
szakmódszertani tapasztalatait is.
A képzés levelező tagozaton folyik. A szakdolgozattal és záróvizsgával zárul,
ellenőrzési rendszere: gyakorlati jegyek, kollokvium, szigorlat.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:

neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

12.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A BIOLÓGIA SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi vagy főiskolai
szintű biológia szakos tanári szakképzettség.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: biológia szakos tanár,
gyakorlatvezető tanár (biológia), szaktanácsadó, biológia szakirányú szakértő.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű biológiatanári szakképzettség
és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
Cél: a robbanásszerűen fejlődő biológia tudomány korszerű ismereteinek
feldolgozása a résztvevők ismereteinek felfrissítése érdekében. A program 30 órás
blokkokból épül fel, melyekből az egy általánosan kötelező szakmódszertani blokk
kivételével a résztvevők választják ki azt az ötöt (összesen 150 órát), melyek
területén szakmai tudásukat felfrissíteni kívánják. E résztémák kiterjednek a korszerű
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biológia valamennyi területére, beleértve például a következőket: molekuláris
biológia, molekuláris sejtbiológia, növénybiológia, neurobiológia, immunológia,
ökológiai blokkok, klasszikus és molekuláris genetika, mikrobiológia, fejlődésbiológia,
etológia, stb. Ehhez járul néhány szakmódszertani blokk, például: egy informatika a
biológiaoktatásban című. A résztvevők az úgynevezett kontaktórákon kívül önálló
ismeretszerzési és szakmódszertani feladatokat is megoldanak. Az ismeretekből
szigorlatot, 3 kollokviumot és záróvizsgát tesznek, illetve egy gyakorlati jegyet
szereznek.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:

neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

13.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A FÖLDRAJZ SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi vagy főiskolai
szintű földrajz szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: földrajz szakos tanár;
szaktanácsadó (földrajz tantárgyból).

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű földrajz szakos tanár
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés keretében döntően
olyan új szakmai ismereteket adunk át, amelyek a középiskolai földrajzoktatásban
hasznosíthatók, és egyben hozzájárulnak a korszerű földrajzoktatáshoz szükséges
szemlélet kialakításához. A rendszerezett új szakmai ismereteket az általános-,
regionális-, valamint Magyarország természeti és társadalomföldrajzából merítjük.
Ehhez illeszkednek az új oktatási eljárások és módszerek, amelyek elsősorban a
térinformatika iskolai alkalmazásához kapcsolódnak. A továbbképzés szerves részét
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képezik a tantermen kívüli természet- és társadalomföldrajzi szakmai
(terep)gyakorlatok. 
A képzés fontosabb követelményei közül kiemeljük, hogy a tantervben rögzített
tárgysorozatból differenciáltan aláírásokat és gyakorlati jeleket kell beszerezni,
beszámolási, kollokválási, valamint szigorlati kötelezettségeknek kell eleget tenni. A
tanulmányokat szakdolgozat készítésével, illetve záróvizsga letételével fejezik be a
továbbképzésben résztvevők. 
Az oktatás kontakt tantermi foglalkozásokból (előadások, gyakorlatok,
szemináriumok), valamint szakmai gyakorlatból tevődik össze.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:

neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

14.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A FIZIKA SZAKOS TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi vagy főiskolai
szintű fizika szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: fizika szakos tanár, szakértő,
vizsgaelnök, szaktanácsadó, fizika gyakorlatvezető tanár.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű fizika szakos tanár
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés felkészíti a résztvevőket a korszerű demonstrációs eszközök és az
információtechnológia felhasználására a fizika órán. A kurzus tartalmazza emellett az
új fizikai eredmények ismertetését, és lehetőséget kínál azoknak az iskolai tanításba
való beépítésére is. 
A továbbképzésben részt vett tanárok a megszerzett tapasztalataikra támaszkodva a
magasabb szintű mindennapi munka mellett vezető szerepet játszhatnak a fakultatív
oktatásban, a szakkörök irányításában, a diákok pályázati munkáinak irányításában,
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hazai és nemzetközi tanulmányi versenyekre való felkészítésében, a
tehetséggondozásban. 
A képzést levelező formában szervezik előreláthatóan félévi 5 alkalommal, csütörtök
reggeltől szombat délig. A képzés során a képesítési követelmények előírása szerint
a program kötelező (180 órás általános pedagógiai és pszichológiai) részében 2
gyakorlati jegyet és 3 kollokviumi jegyet kell szerezni, valamint egy komplex
szigorlatot kell tenni. Ez a szakmai kurzusban 2 gyakorlati jeggyel és 3 kollokvium
jegyével egészül ki. A szakképzésben a záróvizsgára bocsátás feltétele a fentiek
mellett szakdolgozat készítése, illetve a szigorlat letétele.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

15.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A MATEMATIKA SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi vagy főiskolai
szintű matematika szakos tanár szakképzettség.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: matematika szakos tanár,
szakértő, vizsgaelnök, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű matematika szakos tanár
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A szakirányú képzés célja a matematika színvonalas tanításához szükséges
legfontosabb szakmai ismeretek felfrissítése és a szükségessé vált új ismeretek,
tanítási módszerek megismertetése. 
Az általános pedagógiai és pszichológiai tárgyakon túlmenő szakmai program a
következő hat harminc órás blokkot tartalmazza: elemi matematika, a matematika
tanítás módszertana, véges matematika, érdekességek, új eredmények a
matematikában, valószínűségszámítás, és statisztika iskolai oktatása, új
technológiák alkalmazása a matematikaoktatásban.
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A szakmai képzés időtartama két félév. Az oktatás esti, vagy levelező formában
történik. Az esti tagozatos képzésben résztvevők elfoglaltsága heti egy alkalommal 6
óra. A levelező képzésben résztvevők elfoglaltsága 3x1 hét.
A záróvizsgára bocsátás feltétele gyakorlati, kollokviumi és szigorlati jegyek
megszerzése mellett szakdolgozat készítése.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:

neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

16.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: AZ INFORMATIKA SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi vagy főiskolai
szintű informatika vagy számítástechnika szakos tanár szakképzettség.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: informatika vagy
számítástechnika szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű informatika vagy
számítástechnika szakos tanár szakképzettség és legalább 3 év pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
Ismeretek frissítése, új szakmai ismeretek megismerése, új módszerek elsajátítása.
A képzést levelező illetve esti formában indítják. 40 órás blokkokból áll, melyeket
kollokvium vagy gyakorlati jegy zár. A képzésben szigorlatot, illetve záróvizsgát kell
tenni, amelynek a szakdolgozat készítése is része. 

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.
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A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:

neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

17.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A KÉMIA SZAKOS TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi vagy főiskolai
szintű kémia szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: kémia szakos tanár,
gyakorlatvezető tanár, szakértő, vizsgaelnök, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű kémia szakos tanár
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A szabadon választható 180 órás program hat 30 órás egységből áll. Cél a főiskolán
vagy egyetemen szerzett szakmai és didaktikai ismeretek megújítása és kiegészítése
azokkal a legújabb eredményekkel, amelyek feltétlenül szükségesek a kémia
korszerű és eredményes oktatásához. 
A program keretében a résztvevők megismerkednek:
- az anyagszerkezetre vonatkozó legújabb tudományos információkkal és a
korszerű műszeres anyagvizsgálat módszereivel,
- a mindennapi életben előforduló kémiai jelenségek elméleti és gyakorlati
alapjaival,
- a környezeti kémia (levegő, víz, talaj, stb.) problémáival és eredményeivel, a
vegyiparral való kapcsolatával,
- a szerves kémia gyakorlati ágainak legújabb eredményeivel (gyógyszerek,
kábítószerek, élelmiszerek, kozmetikumok, stb.),
- az Internet kémiai adatbázisának és a multimédiának a felhasználásával,
- a szakmódszertan legújabb eredményeivel (új kísérleti technikák, differenciált
foglalkozás, tananyagelemzés, stb.).
A 180 órás foglalkozás alapján 2 gyakorlati jegyet kell szerezni és 3 kollokviumot kell
letenni. A szakdolgozat témájának a kémiához kell kapcsolódnia. A 180 órába 90 óra
korábban, illetve máshol végzett, akkreditált szakmai továbbképzést elfogadunk egy
összefoglaló kollokvium letétele esetén.
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Az oktatás formája: kontaktórák, szemináriumok, laboratóriumi mérések és
gyakorlatok, önálló otthoni feladatok elvégzése.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

18.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: A MONTESSORI PEDAGÓGIA ALAPJAI

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, egyetemi
vagy főiskolai szintű tanító, tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, kollégiumi és
nevelőotthoni nevelő.

A jelentkezés feltétele: főiskolai és/vagy egyetemi szintű pedagógus
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik a közel száz éves
hagyományokkal rendelkező, világszerte széles körben elterjedt Montessori-
pedagógia szemléletmódjára alapozva képesek a közoktatás különböző
intézményeiben és területein (óvoda, általános iskola, gyógypedagógia,
tehetséggondozás, kompenzáció nevelés) az egyes gyermekek egyedi individuális
sajátosságaira alapozott nevelői gondolkodásmód, a hatékony, módszertanilag is
megalapozott segítő tevékenység kialakítására, az oktatás eredményességét
biztosító Montessori eszközök szakszerű alkalmazására. A képzés eredményeként a
Montessori pedagógiára szakosodott, hagyományos pedagógus diplomával már
rendelkezők olyan innovációs készségre és módszertani kultúrára tegyenek szert,
hogy biztos alapon, széleskörű elméleti és gyakorlati tudás birtokában a
hagyományos intézmények keretei között is képesek legyenek az új módszertani
megoldások hasznosítható elemeinek adaptálására, a NAT szemléletmódjához,
annak új következményeihez való hatékonyabb alkalmazkodásra. A képzési idő a
kötelező tárgyak elméleti és gyakorlati óráit, továbbá a kötelező szakmai
gyakorlatokat foglalja magában. Ezen túlmenően a résztvevők igénye szerint
lehetőség van szabadon választható elméleti és gyakorlati órák felvételére is.
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A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:

neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

19.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése:  MÚZEMUMPEDAGÓGIAI ISMERETEK
NYÚJTÁSA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: intézmények vezető (igazgató,
helyettes), munkaközösség vezetők, szakvezető tanár, szabadidő szervező tanár,
kollégiumi-, nevelőotthoni tanárok vehetnek részt képzésünkben.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség
és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A múzemumpedagógiai képzésben résztvevők olyan innovációs készségre és
módszertani kultúrára tesznek szert, amellyel biztos alapon, széleskörű elméleti és
gyakorlati tudás birtokában hatékonyan tudnak múzeumi környezetben tanórákat,
szakköröket, fakultatív foglalkozásokat tartani.
A képzési idő 2 félév, összesen 180 kontaktóra. (60 kredit). A képzési szakdolgozat
készítésével, megvédésével zárul. A két félév során különös hangsúlyt kap a
múzeumi tárgyismeret fontossága, a kiállítások, gyűjtemények bemutatása. A
résztvevők ismereteket szerezhetnek a képzőművészeti, a történettudományi,
természettudományi és művelődéstörténeti múzeumtípusok szakirányú
tevékenységéről, a múzeumok közművelődési munkájáról.
Az oktatás formája mindvégig előadások, műhelymunkák keretében valósul meg.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:

neve: dr. H. Nagy Anna
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elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

20.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS FEJLESZTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, egyetemi vagy főiskolai
szintű tanár, kollégiumi és nevelőotthoni nevelő, szakvezető tanár és tanító,
szaktanácsadó, fejlesztő pedagógus, intézményvezető.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A speciális képzés célja a tehetséggondozás tudatos beépítése az oktatói- nevelői
intézmények (általános és középiskolák, kollégiumok, nevelőotthonok,
szabadidőközpontok) pedagógiai munkájába.
A képzési idő elméleti és gyakorlati órái foglalkoznak a tehetséggondozás
megkezdését, illetve annak gyakorlatát lehetővé tevő elméleti szakismeretek
nyújtásával, pl.: tehetség értelmezése, fajtái, összetevői, tehetség és öröklődés, a
tehetségek azonosítása és tehetséggondozás metodikája, a fejlesztő programok, az
alulteljesítés okai, tehetségek felismeréséhez és fejlesztéséhez szükséges
jártasságok és készségek.
Az elméleti és gyakorlati képzés egyéni és csoportos formában, elméleti és gyakorlati
órán valósul meg. A tehetséggondozás különböző helyszínei önálló munkára is
adnak lehetőséget.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:

neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.
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21.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: ZENEI MUNKAKÉPESSÉG-GONDOZÁS AZ
ÉNEK-ZENE ÉS A HANGSZERES OKTATÁSBAN

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: ének-zene szakos tanár,
hangszerművész tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezés, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: ének-zene szakos tanárok,
hangszerművész tanárok.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű ének-zene tanári, ill. hangszerművész tanári
szakképzettség és három év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A képzés célja az oktatás hatékonyságának javítása, és a tanárok idegrendszeri,
fizikai teherbírásának fejlesztését, az iskolai munkaártalmak megelőzését szolgáló
edzésmódszer és életmódprogram az iskola munkarendjéhez alkalmazkodva a
részvevők egyéni szükségleteihez és változó állapotához igazodva. Ezen tanulmányi
terület 180 órából áll (elméleti tárgyak, mozgásgyakorlati hospitálás és gyakorlati
tanítás) budapesti helyszíneken, szombati napokon. A személyes részvételt
rendszeres otthoni szakirodalmi felkészülés és egyéni kutató-gyakorlati munka
egészíti ki. A számonkérés formái: írásbeli dolgozatok, kiselőadások, kollokviumok és
szigorlat.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

22.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.
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A program pontos megnevezése: ANGOL NYELVEN TANÍTÓ SZAKTANÁROK
FELKÉSZÍTÉSE VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA

Azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: angol nyelven tanító szaktanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű tanári oklevél és legalább 3
év szakmai gyakorlat a pedagógus szaktárgyának angol nyelvű oktatásában;
felsőfokú angol nyelvtudás.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
2010-től csak szakvizsgázott pedagógusok végezhetnek vezetőtanári tevékenységet.
Az Angol-Amerikai Intézet által hirdetett szakképzés célja olyan angol szakos tanárok
képzése, akik kollégáikat gyakorlatvezetőként és munkaközösség-vezetőként
hatékonyan tudják segíteni szakmai fejlődésük minden szintjén.
A hatékony szakmai segítői szerep betöltéséhez szükséges a naprakész
módszertani és alkalmazott nyelvészeti ismeretek megszerzése, a már meglévő
ismeretek felfrissítése és bővítése. Ezt célozzák az összesen 60 órát felölelő
módszertani és alkalmazott nyelvészeti modulok. 
A 120 órás mentori, tréneri és munkaközösség-vezetői képzés célja, hogy a
tanárokat bevezesse a konstruktivista tanulási elméleten alapuló reflektív tanár-
továbbképzési modell elveibe és gyakorlatába. Ennek egyik lényeges vonása, hogy a
tanár vagy tanárjelölt - nem pedig kizárólag a mentor � meglévő tapasztalataira és
konstruktumaira épít. Ebben tér el a mentori munka a vezetőtanár és szakfelügyelő
hagyományos �ellenőri� szerepétől. Ehelyett teret kap a jelölt saját tanítási stílusának
kialakítása, kísérletezései, a tapasztalatok feldolgozása. Az ehhez szükséges
kommunikációs készségeket, stratégiákat és azok elméleti alapjait sajátítják el a
résztvevők a képzés során. A képzés módszerei egyben modellálják azt a
módszertant, amit a résztvevőknek el kell sajátítaniuk.
A képzés gyakorlatközpontú, kiscsoportos formában zajlik, angol nyelven. 

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

23.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.
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A program pontos megnevezése: ANGOL SZAKOS TANÁROK FELKÉSZÍTÉSE
ÉRTÉKELÉSI ÉS VIZSGÁZTATÁSI FELADATOKRA

Azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: angol szakos tanár, tanító.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű angol szakos tanári
szakképzettség vagy főiskolai szintű olyan tanítói szakképzettség, amelyhez
kapcsolódóan a jelölt az angol idegen nyelvi műveltségterületek tanulmányi
követelményeinek is eleget tett és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat. 

A résztvevők tájékoztatása a programról:
2010-től csak szakvizsgázott pedagógusok szerepelhetnek az OM által közzétett
szakértői listákon. Az Angol-Amerikai Intézet által meghirdetett képzés során a
résztvevők egyrészt felfrissítik az angol nyelv tanításához kapcsolódó módszertani és
alkalmazott nyelvészeti ismereteiket, (60 órás választható módszertani
szemináriumok során), másrészt (kötelező 120 órában) elsajátítják mindazt a tudást,
ami az idegen nyelvi teljesítmény szakszerű értékeléséhez szükséges. A modul
azokat az eszközöket vizsgálja, melyekkel a tanulók tudásáról megfelelő információ
szerezhető, valamint azokat a döntéseket, amelyeket a tanároknak a szerzett
információ feldolgozása és különböző célú felhasználása során hozniuk kell. Az
értékelő döntések itt vizsgált három szintje: az osztálytermi értékelés, az iskolai
szintű értékelési rendszer, és az országos és nemzetközi vizsgák. A foglalkozásokon
az elmélet és gyakorlat aránya 50-50%. Az oktatás nyelve: angol

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

24.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: ANGOL SZAKOS TANÁROK FELKÉSZÍTÉSE
VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA

Azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: angol szakos tanár, tanító.
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A jelentkezés feltétele: angol szakos főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
2010-től csak szakvizsgázott pedagógusok végezhetnek vezetőtanári tevékenységet.
Az Angol-Amerikai Intézet által hirdetett szakképzés célja olyan angol szakos tanárok
képzése, akik kollégáikat gyakorlatvezetőként és munkaközösség-vezetőként
hatékonyan tudják segíteni szakmai fejlődésük minden szintjén.
A hatékony szakmai segítői szerep betöltéséhez szükséges a naprakész
módszertani és alkalmazott nyelvészeti ismeretek megszerzése, a már meglévő
ismeretek felfrissítése és bővítése. Ezt célozzák az összesen 60 órát felölelő
módszertani és alkalmazott nyelvészeti modulok. 
A 120 órás mentori, tréneri és munkaközösség-vezetői képzés célja, hogy a
tanárokat bevezesse a konstruktivista tanulási elméleten alapuló reflektív tanár-
továbbképzési modell elveibe és gyakorlatába. Ennek egyik lényeges vonása, hogy a
tanár vagy tanárjelölt - nem pedig kizárólag a mentor � meglévő tapasztalataira és
konstruktumaira épít. Ebben tér el a mentori munka a vezetőtanár és szakfelügyelő
hagyományos �ellenőri� szerepétől. Ehelyett teret kap a jelölt saját tanítási stílusának
kialakítása, kísérletezései, a tapasztalatok feldolgozása. Az ehhez szükséges
kommunikációs készségeket, stratégiákat és azok elméleti alapjait sajátítják el a
résztvevők a képzés során. A képzés módszerei egyben modellálják azt a
módszertant, amit a résztvevőknek el kell sajátítaniuk.
A képzés gyakorlatközpontú, kiscsoportos formában zajlik, angol nyelven. 

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

25.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
nevelési-oktatási intézményi ismeretek oktatása.

A program pontos megnevezése: KÉTNYELVŰ OKTATÁS ELMÉLETE ÉS
GYAKORLATA

Azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: idegen nyelven tanító bármely szakos tanár, tanító
(a kétnyelvű iskolában tanított célnyelvek: angol, francia, német, orosz, olasz és
spanyol).
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A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és legalább 3 év
pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, idegennyelvtudás.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A kétnyelvű oktatás elmélete és gyakorlata című program célja, hogy a két nyelven
tanító iskolák tantárgyat idegen nyelven tanító pedagógusai tapasztalatikat
áttekintsék, tudásukat felfrissítsék, bővítsék, vagy az idegen nyelven tanítás
feladatára felkészüljenek. A program nem egyetlen nyelvre fókuszál, ezáltal lehetővé
teszi, hogy azoknak a kétnyelvű iskoláknak a tanárai is továbbképzéshez jussanak,
amelyek az ún. kisebb nyelveken szervezik az oktatást. A nyelvi függetlenséggel
elérhető az is, hogy a különböző célnyelvű iskolák idegen nyelven tanító tanárai
tapasztalatikat megosszák egymással, s kiemelten az, hogy a mintegy 15 éve
gyarapodó kétnyelű iskolahálózatban � továbbképzés hiánya miatt � ne legyenek
leszakadó iskolacsoportok. Célja továbbá, hogy a tantárgyat idegen nyelven tanítók
nyitottakká váljanak az önfejlesztésre és segíteni tudják tanítványaikat is ebben,
beleértve az idegen nyelven tanulást is. A továbbképzés az általános pedagógiai
kultúra és a tannyelv-pedagógiai tudás ötvözésekor a tanári és tanulói
személyiséget, a nyelvi blokkokban pedig az idegen nyelven tanítás feladatait állítja a
középpontba.
A továbbképzés négy modulban szereződik:
A kétnyelvű oktatás pedagógiai-pszichológiai alapjai (30 óra)
A kétnyelvű oktatás iskolai gyakorlata (60 óra)
Nyelv és tantárgy tanulása- tanítása, tanulásszervezés (60 óra)
Iskolafejlesztés, tanterv-és taneszközfejlesztés (30 óra)
A 180 óra többsége idegen nyelvű vagy az idegen nyelvű ismeretekre támaszkodik.
Ezek lehetőség szerint kiscsoportosak, esetenként kétnyelvű iskolába kihelyezetten
folynak.
A továbbképzésben az elméleti stúdiumok alapozó jellegűek. A hangsúly a konkrét,
gyorsan felhasználható, illetve a továbbépíthető tudásra irányul. Támogatjuk a
szaknyelvi fejlődést, a szaktárgyi és idegennyelv-tanítás kapcsolatának tanulását, a
meglévő tudás mélyítését. Fontos a speciális tanulásszervezés, a tanterv- és
tananyagfejlesztés, mivel ezek a kétnyelvű iskoláztatás kritikus pontjai. A
munkamódszerek változatosak és rugalmasak, tekintettel vannak a hallgatók
tapasztalataira, előképzettségére és a továbbképzéssel szembeni elvárásaira. A
tréningek, hospitálások, tanítási gyakorlatok, és a kétnyelvű iskolai hálózat bevonása
biztosítják a gyakorlattal való szoros kapcsolatot. 

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.
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26.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
nevelési-oktatási intézményi ismeretek oktatása.

A program pontos megnevezése: MAGYAR MINT IDEGEN NYELV
OKTATÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

Azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: magyar nyelv és irodalom szakos tanár, tanító.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és legalább 3 év
pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
Az ELTE BTK Központi Magyar Nyelvi Lektorátusán immáron 20 éve folyik magyar
mint idegen nyelv szakos tanárképzés. 
A jelen specializációt azoknak a tanároknak, illetve tanítóknak ajánljuk, akik �
tapasztalataik alapján � úgy érzik, hogy idegen ajkú diákjaik tanításához speciális
ismeretekre van szükségük. Tanegységeinket a következő fő célokat szem előtt
tartva állítottuk össze. Egyfelől általános képet kívánunk nyújtani szakterületünkről, a
magyar mint idegen nyelv és hungarológia fogalmáról, oktatásuk történetről
(Diszciplínatörténeti és elméleti modul). A módszertani modul a hasznos gyakorlati
instrukciók mellett azoknak a sajátos szempontoknak az érvényesítésére is példákkal
szolgál, melyeket anyanyelvünk idegen nyelvként történő oktatása megkíván. Mivel a
nyelv és kultúra egymástól elválaszthatatlan fogalmak, a tanár akkor tudja sikerrel
végezni munkáját, ha képes a nyelven keresztül saját kultúráját közvetíteni, illetve a
legfontosabb ismeretekkel rendelkezik tanítványa kultúrájáról. A kulturális modult
alkotó kulturális antropológia, valamint a kultúraközi kommunikáció témakörébe
tartozó tárgyak az oktatásnak ezzel az aspektusával foglalkoznak.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2005. július 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
neve: dr. H. Nagy Anna
elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és
Továbbképzési Központ
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
telefon: 461-4500/3856
e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

27.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési követelményekről szóló rendelet
5.1. pontja szerint) oktatása.
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A program pontos megnevezése: AZ INKLUZIÓ PEDAGÓGIÁJA 

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: a közoktatás valamely területén

dolgozó pedagógus.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és pedagógus

szakképzettség, valamint legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról: 
A pedagógia elméletében és gyakorlatában új gondolat az inklúzió, a fogyatékosok

együttnevelésének továbbfejlesztett formájára. Az inklúzió feladata a személyiségre

orientált nevelés, minden egyes tanuló egymással való sokoldalú interakciós,

kommunikációs és kooperatív oktatásának megteremtésére. Mindehhez az iskola

humanizációja, demokratikus működése, szorongásmentessé tétele, a szolidaritás, a

kooperáció, a tanulói aktivitás és életszerűség érvényesítése szükséges. A

fogyatékosokkal kapcsolatos pedagógiai gondolkodásban bekövetkezett

paradigmaváltásba vezeti be a képzésben résztvevőket a program. Ez által kívánja

elérni az inklúzió szemléletébe illeszkedő új tanári szerepértelmezés elsajátítását.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 01.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve:  dr. H. Nagy Anna

elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 1075 Budapest, Kazinczy u.

23-27.

telefon: 461 4500/3467

e-mail: Tatok@ppk.elte.hu.
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28.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési követelményekről szóló rendelet
5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS ISKOLAI SZABADIDŐS

PROGRAMOK SZERVEZÉSI FELADATAIRA 

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt:  a közoktatás valamely

területén dolgozó pedagógus.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és pedagógus

szakképzettség, valamint legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról: 
A képzés célja a résztvevők megismertetése a szabadidő funkcióival, szerepével a

gyermekek személyiségfejlesztésében. Ismereteket szerezhetnek a szabadidős

tevékenység alapvető formáiról, alkalmazási lehetőségeiről, és jártasságot

szerezhetnek azok tervezésében változatos tartalmi elemek felhasználásával. Ennek

érdekében megismerkedhetnek kommunikációs program kialakításának,

szervezésének és vezetésének gyakorlatával, alkalmazási lehetőségeivel,

feltételeivel a szabadidős tevékenységben. Megszerezhetik a szabadidő-

szervezéshez szükséges játékelmélet és gyakorlat pedagógiai, pszichológiai

alapismereteket, szervezet- és vezetéselméleti felkészültséget, melyek segítségével

felismerhetik a közoktatási intézményen belül a szabadidő-szervezéshez szükséges

motivációs lehetőségeket, konfliktusmegoldási módozatokat. Megismerkedhetnek a

média szociológiai alapjaival, hatásrendszerével, kreatív és felelősségteljes

alkalmazási lehetőségeivel a gyermekek személyiségfejlesztésében. Elsajátíthatják a

hatékony pályázatírás legfontosabb jellemzőit, a nonprofit menedzsment jellemzőit,

működési feltételeit.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 01.
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A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve:  dr. H. Nagy Anna

elérhetősége (szervezeti egység neve, posta címe): ELTE Pedagógiai és

Pszichológiai Kar, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

telefon: 461 4500/3467

e-mail: Tatok@ppk.elte.hu.

29.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési követelményekről szóló rendelet
5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: MENTORI FELADATOKRA VALÓ

FELKÉSZÍTÉS 

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: a közoktatási intézményben a

kezdő pedagógusokat segítő, huzamosabb ideje foglalkoztatott pedagógus. 

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű végzettség és pedagógus

szakképzettség, valamint 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról: 
A képzés célja a részt vevők pedagógiai, pszichológiai tudásának bővítése, frissítése

célzottan a kezdő tanárokkal való együttműködés segítése érdekében. Azoknak a

gyakorlati ismereteknek a megszerzése, amelyek szükségesek a mentori

tevékenység tervezéséhez, irányításához, értékeléséhez. Megismerik a legfontosabb

tanácsadói elemeket, megközelítéseket azzal a céllal, hogy azok tapasztalatait,

előnyeit, hátrányait mérlegelve alakíthassák ki saját szerepértelmezésüket. Bővítik

módszertani ismereteiket a kezdő pedagógusokkal kapcsolatos mentori munka

eredményessége érdekében. Felkészülnek a képzés során a kezdő tanári problémák

felismerésére, az okok feltárására és ennek alapján a segítő kapcsolat
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megszervezésére. A reflektív tanári gondolkodás és gyakorlat megismerése alapján

képessé válnak pedagógiai szituációk elemzésére és megoldására. 

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 01.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve:  Dr. H. Nagy Anna

elérhetősége (szervezeti egység neve, posta címe) 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-

27

telefon: 461-4500/3467

e-mail: tatok@ppk.elte.hu.

30.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: KÖNYVTÁRI INFORMATIKA,

KÖNYVTÁRPEDAGÓGIA 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi vagy főiskolai

könyvtáros vagy informatikus könyvtáros szakképzettség.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: könyvtárostanár (tanító)

pedagógus munkakörben és más közoktatási intézményben könyvtáros felsőfokú

szakképzettséggel foglalkoztatottak.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű könyvtár szakon vagy

informatikus könyvtár szakon szerzett szakképzettség és legalább 3 év pedagógus

munkakörben szerzett gyakorlat.
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A résztvevők tájékoztatása a programról: 
A program keretében a résztvevők elsajátíthatják az iskolai könyvtári területen

közvetlenül hasznosítható tudáselemeket. Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó

tudás megújítása céljából mindenekelőtt a könyvtár- és információpolitika aktuális

stratégiai kérdéseivel, a rendszer működésével és az általa nyújtott szolgáltatások

igénybevételének gyakorlatával ismerkedhetnek meg. Ennek az a célja, hogy a

résztvevők saját működési helyükön is képessé váljanak a korszerű tanulási

forrásközpont feltételeinek megtervezésére, megteremtésére és az olvasó,

tájékoztató szolgálatuk során alkalmazni tudják a hagyományos és legújabb

informatikai eszközöket, forrásokat, különös tekintettel a NAT műveltségterületi és a

pedagógiai munka információs szükségleteire. A könyvtárostanárok (tanítók) a

könyvtárhasználat tanításának tantervelméleti, tantárgymódszertani és

eszközmetodikai ismereteit sajátíthatják el jól felszerelt iskolai könyvtárakban

hospitálva és gyakorlótanításuk során sajátíthatják el. A közoktatás más területein

dolgozó szakemberek pedig pedagógiai intézményekben és szakkönyvtárakban

szerezhetik meg a munkájukhoz szükséges gyakorlati tapasztalatokat.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 01.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Dr. H. Nagy Anna

elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 1075 Budapest, Kazinczy u.

23-27.

telefon: 461-4500/3467

e-mail: Tatok@ppk.elte.hu.

31.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: az
iskolai oktatás 5-6. évfolyamán a nem szakrendszerű oktatásra felkészítő képzés.
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A program pontos megnevezése: AZ ISKOLAI OKTATÁS 5-6. ÉVFOLYAMÁN A

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA FELKÉSZÍTŐ

KÉPZÉS 

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanár, tanító (1999. előtt

szerzett oklevéllel rendelkezők).

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus oklevél: tanítói,

illetve az ötödik-hatodik évfolyam szakrendszerű oktatásában a tantárgynak

megfelelő szakos tanári szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben

szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról: 
A képzés esti tagozatos formában folyik, heti egy napos elfoglaltsággal jár.

A képzés célja a pedagógusok felkészítése az általános iskola ötödik-hatodik

osztályában nem szakrendszerű oktatás folytatására; különösen az önálló tanulás, az

információszerzés és �feldolgozás módozataira; a kommunikációs és anyanyelvi

kompetenciák, a szociális képességek továbbfejlesztésére. Követelményei: a

pedagógusok ismerjék a 6�12 éves korosztályra jellemző fejlődési sajátosságokat;

az általános iskola alapozó szakaszában dominánsan fejlesztendő képesség-

együtteseket; a képességfejlesztés lehetséges eljárásait, módszereit (elsősorban

szakterületükkel összefüggő módszertani képzettségük keretein belül); legyenek

képesek a tanulók aktuális fejlettségéhez igazodó differenciált fejlesztésre történő

felkészítés.

Az a pedagógus, aki a pedagógus szakvizsga követelményeit már teljesítette, ezeket

az ismereteket két féléves képzésben sajátíthatja el. Eredményes elvégzése esetén

a szakirányú oklevélhez csatolt melléklet igazolja.

A képzés költsége: 100.000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 01.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy
neve: Dr. H. Nagy Anna
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elérhetősége: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 1075 Budapest, Kazinczy u.

23-27.

telefon: 461-4500/3467

e-mail: Tatok@ppk.elte.hu.
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VIII/B. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért felelős
kar megnevezése: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.

1.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: LOGOPÉDIA SZAK LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS
GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: gyógypedagógus,
logopédia szakos tanár és/vagy terapeuta.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: közoktatási intézményben
dolgozó logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, logopédia szakos
gyógypedagógiai terapeuta, egészségügyi intézményben logopédiai tevékenységet
folytató gyógypedagógus, logopédia szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű gyógypedagógus szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A szakirányú továbbképzés során a hallgatók az eredeti szakképzettséghez
kapcsolódóan a logopédia legújabb elméleti és gyakorlati ismereteibe nyernek
betekintést. Információt szerezhetnek a hangképzési, beszéd- és nyelvi zavarokra
vonatkozó legkorszerűbb ismeretekről, fejlesztési módszerekről, betekintést nyernek
a logopédia szakterületén végbement változásokba.

A képzés költsége: 90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. január 15.

A képzés kezdete: 2005. február 16.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Mezeiné dr.
Isépy Mária
(Gyógypedagógiai Továbbképző Központ, 1476 Budapest, Pf.127., tel.: 322-4004, e-
mail: tovabbkepzo@bghs.hu).

2.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK
PEDAGÓGIÁJA SZAK LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERTEI
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Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: oligofrénpedagógia
szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár és/vagy terapeuta.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: gyógypedagógusoknak, akik
enyhe fokban értelmi fogyatékos, nehezen tanuló gyermekek, fiatalok és felnőttek
korai fejlesztésével, oktatásával, nevelésével és a közoktatás intézményeiben
tanácsadással, fejlesztéssel foglalkoznak, valamint integrált nevelési�oktatási
feltételek között dolgoznak.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű gyógypedagógus szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A szakirányú továbbképzés során a hallgatók megismerkednek a tanulási
akadályozottság kérdéseire vonatkozó legújabb szaktudományi ismeretekkel és a
gyakorlati tevékenység legújabb formáival, azokkal a korszerű tanulásirányítási és
tanulássegítési eljárásokkal, amelyek segítik a nehezen tanuló gyermekek és
fiatalok, valamint a felnőtt korú értelmi fogyatékosok társadalmi rehabilitációját.
 
A képzés költsége: 90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. január 15.

A képzés kezdete: 2005. február 16.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Mezeiné dr.
Isépy Mária
(Gyógypedagógiai Továbbképző Központ, 1476 Budapest, Pf.127., tel.: 322-4004, e-
mail: tovabbkepzo@bghs.hu).

3.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK
PEDAGÓGIÁJA SZAK LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: az oligofrénpedagógia
szakos gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakos tanár és/vagy terapeuta.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: gyógypedagógusok, akik
különböző életkorú értelmi akadályozottak korai fejlesztésével, közoktatási
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intézményekben oktatással, tanácsadással és fejlesztéssel vagy felnőtt fogyatékosok
gondozásával�fejlesztésével foglalkoznak.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű gyógypedagógus szakképzettség és
legalább 3 év gyógypedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: Az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányú
továbbképzés célja az alapképzésben szerzett gyógypedagógus szakképzettséghez
kapcsolódó ismeretek megújítása, kiegészítése. Új szakmai ismeretek szerzése.
Speciális feladat� és munkakörök ellátásával kapcsolatos újabb elvárások
megismerése, különös tekintettel a korai fejlesztés, a halmozottan sérültek és a
felnőtt értelmi fogyatékosok gyógypedagógiai nevelésével és rehabilitációjával
kapcsolatos feladatokra. 

A képzés költsége: 90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. január 15.

A képzés kezdete: 2005. február 16.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Mezeiné dr.
Isépy Mária
(Gyógypedagógiai Továbbképző Központ, 1476 Budapest, Pf.127., tel.: 322-4004, e-
mail: tovabbkepzo@bghs.hu).

4.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: HALLÁSSÉRÜLTEK PEDAGÓGIÁJA SZAK
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: szurdopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakos tanár
és/vagy terapeuta.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: gyógypedagógusok, akik
különböző életkorú hallássérültek korai fejlesztésével, közoktatási intézményekben
oktatásával, nevelésével, a tanácsadás és a fejlesztés kérdéseivel foglalkoznak vagy
utazótanári munkában vagy integrált nevelési�oktatási feltételek között dolgozóknak.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű gyógypedagógus szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A szakirányú továbbképzés során a hallgatók az eredeti szakképzettségükhöz
kapcsolódóan a hallássérültek nevelésének legújabb elméleti és gyakorlati
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ismereteibe nyernek betekintést. A program során a hallgatók megismerhetik a
hallássérültek beszéd- és nyelvfejlesztésének legkorszerűbb módszereit, illetve az
ezzel kapcsolatos szemléleti változásokat. Elméleti és gyakorlati ismeretekkel
gazdagodhatnak a hallásveszteség korai diagnosztizálását szolgáló legújabb
pedoaudiológiai vizsgáló eljárásokról, illetve a hallókészülék-ellátás korszerű
kérdéseiről. A továbbképzés során megismerkedhetnek a hallássérültek integrált
oktatásának, nevelésének legkorszerűbb szemléleti és módszertani ismereteivel is. 

A képzés költsége: 90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. január 15.

A képzés kezdete: 2005. február 16.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Mezeiné dr.
Isépy Mária
(Gyógypedagógiai Továbbképző Központ, 1476 Budapest, Pf.127., tel.: 322-4004, e-
mail: tovabbkepzo@bghs.hu).

5.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: LÁTÁSSÉRÜLTEK PEDAGÓGIÁJA SZAK
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: tiflopedagógiai szakos
gyógypedagógiai tanár, gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakos tanár
és/vagy terapeuta.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: gyógypedagógusok, akik a
látássérültek korai fejlesztésével, közoktatási intézményekben oktatásával, integrált
nevelésével, a tanácsadás és a fejlesztés kérdéseivel foglalkoznak.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű gyógypedagógus szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
Az újabb típusú gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges elméleti és
gyakorlati ismeretek, jártasságok és készségek elsajátíttatásával a szakterületen
jelentkező hiányok pótlása, korszerű ismeretek nyújtása és készségek kialakítása a
látássérült gyermekek korai felismeréséről és gondozásáról a halmozottan sérült
gyermekek fejlesztéséről, az integráltan tanuló iskoláskorúak tanácsadói�utazótanári
megsegítésének lehetőségeiről, a látásnevelésről és a látásukat ifjú� vagy
felnőttkorban elvesztett egyének elemi rehabilitációjáról (mindennapi tevékenységek,
közlekedés�tájékozódás, modern információs technológiák, kultúrtechnika).
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A képzés költsége: 90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. január 15.

A képzés kezdete: 2005. február 16.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Mezeiné dr.
Isépy Mária
(Gyógypedagógiai Továbbképző Központ, 1476 Budapest, Pf.127., tel.: 322-4004, e-
mail: tovabbkepzo@bghs.hu).

6.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: PSZICHOPEDAGÓGIA SZAK LEGÚJABB
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: gyógypedagógus,
pszichopedagógia szakos tanár és/vagy terapeuta.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: nevelő-oktató, fejlesztő-
korrigáló, gondozó, foglalkoztató munkakörben dolgozó pszichopedagógusok.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű gyógypedagógus szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program alapvetően a viselkedés� és teljesítményzavarokkal küzdő gyermekek és
fiatalok gyógyító nevelésében bekövetkezett felfogásbeli változások, valamint a
korrekciós eszköz� és módszertár módosulásának kérdéseire irányul. Bemutatja a
viselkedés és teljesítményzavarok legújabb diagnosztikus és terápiás módszereit, s
segíti ezek gyakorlatban történő alkalmazását. Foglalkozik a pszichopedagógia
területén gyakorta szükséges pszichiátriai, pszichológiai és gyógypedagógiai
szupervízió lehetőségeivel.

A képzés költsége: 90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. január 15.

A képzés kezdete: 2005. február 16.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Mezeiné dr.
Isépy Mária
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(Gyógypedagógiai Továbbképző Központ, 1476 Budapest, Pf.127., tel.: 322-4004, e-
mail: tovabbkepzo@bghs.hu).

7.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: SZOMATOPEDAGÓGIA SZAK LEGÚJABB
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: gyógypedagógus,
szomatopedagógia szakos tanár és/vagy terapeuta.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: gyógypedagógusok, akik
különböző életkorú mozgáskorlátozottak korai fejlesztésével, közoktatási
intézményekben oktatásával, nevelésével, a tanácsadásával, testnevelés-
mozgásnevelésével, halmozottan sérült mozgáskorlátozott személyek ellátásával,
kommunikációs problémáinak megoldásával foglalkoznak.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű gyógypedagógus szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A szomatopedagógiai szakirányú továbbképzés során a hallgatók az eredeti
szakképzettségükhöz kapcsolódóan a mozgássérültek nevelésének legújabb
elméleti és gyakorlati ismereteibe nyernek betekintést. A mozgáskorlátozott
személyek szomatopedagógiai rehabilitációja, a szakterület új ismereteinek,
módszereinek bemutatása az állapotfelméréstől a komplex rehabilitációig a
halmozottan és súlyosan sérült mozgáskorlátozottak, a korai fejlesztés, valamint az
integrált nevelés témakörökben. Kiemelten foglalkozik az akadálymentesítéssel és a
személyi függetlenséget segítő technikákkal, korszerű informatikai és magas
technikájú eszközök felhasználásával.

A képzés költsége: 90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. január 15.

A képzés kezdete: 2005. február 16.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Mezeiné dr.
Isépy Mária
(Gyógypedagógiai Továbbképző Központ, 1476 Budapest, Pf.127., tel.: 322-4004, e-
mail: tovabbkepzo@bghs.hu).
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8.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségi biztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉSI SZAKÉRTŐI (VEZETŐTANÁRI,
GYAKORLATVEZETŐI) FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: gyógypedagógus képzésben
különböző szakokon oklevelet szerzett gyógypedagógusok, a speciális és integrált
nevelést folytató közoktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálatok munkatársai.
Szakértői, szaktanácsadói feladatokra készülők, intézményvezetők, közoktatási
szakértők, szaktanácsadók.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű gyógypedagógus szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program célja a főiskolai hallgatók gyakorlati képzéséhez szükséges elméleti
ismeretek nyújtása és gyakorlati tapasztalatok szervezése a speciális nevelési
szükségletek megállapítása, valamint a gyógypedagógiai nevelési, oktatási,
fejlesztési, pedagógiai terápiás, prevenciós és rehabilitációs feladatok ellátása
területén. A képzés segítséget nyújt az elméleti és gyakorlati képzés
összehangolásához, a szaktanszék és a gyakorlatvezetők közös feladatainak
megoldásához, az együttműködéshez. Olyan ismeretekre és gyakorlati tudnivalókra
kapnak felkészítést, amelyek birtokában képesek lesznek a különleges nevelési
szükségletű emberek fejlesztésével foglalkozó közoktatási és más intézmények
szakmai munkájának megsegítésére, helyzetének feltárására, elemzésére,
értékelésére, minőségének fejlesztésére.

A képzés költsége: 90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. január 15.

A képzés kezdete: 2005. február 16.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Mezeiné dr.
Isépy Mária
(Gyógypedagógiai Továbbképző Központ, 1476 Budapest, Pf.127., tel.: 322-4004, e-
mail: tovabbkepzo@bghs.hu).
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VIII/C. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért felelős
kar megnevezése:   Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar (1126 Budapest, Kiss János
altb. u. 40.).

1.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIA -
TANÍTÓKNAK

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú (tanítóképző intézeti vagy főiskolai szintű) tanítói
szakképzettség, továbbá legalább 3 év tanítói munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program célja, hogy a szakvizsgázott pedagógusok rendelkezzenek olyan - az
általános tájékozottságon túlmutató - az egyéni és a csoportos fejlesztő -,
differenciáló munkához szükséges pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai
elméleti és gyakorlati ismeretekkel, amelyek biztosítják a speciális nevelési
szükségleteket mutató gyerekek teljes körének hatékony fejlesztését az iskolai
környezeten belül.
A képzés követelménye, hogy a hallgatók legyenek képesek a tanulási-,
beilleszkedési-, magatartási területeken jelentkező fejlődési zavarok felismerésére és
- szükség esetén a társszakmák képviselőinek segítségét kérve - hatékony segítői
lehessenek a személyiség változásainak, fejlődési folyamatai összerendeződésének.
Ismerje a tehetség kibontakozó formáit, az egyenlőtlenül fejlődő tehetség
támogatásának elvi és gyakorlati kérdéseit.
A modulban az előadások az alapképzésben nem szereplő elméleti ismereteket
dolgozzák fel, a képzési idő 50%-a gyakorlati foglalkozás, ezek nagy része
esetismertető és elemző szeminárium. Az oktató által vezetett ún. kontaktórákat 120
önálló munkára fordítandó óra egészíti ki: a hallgatók esetelemző dolgozatokat
készítenek, gyakorlatukról ún. tanulásirányítási naplót vezetnek, s tanulmányaikat
szakdolgozattal zárják.
Óraszám: a képzés II.-III.-IV. félévében összesen 180 kontaktóra és 120 óra önálló,
egyéni feladatvégzés. (az önálló, egyéni feladatvégzés óraszáma II. félév 30 óra, III.
félév 30 óra, IV. félév 60 óra).
Azoknak a tanítóknak, akik a Budapesti Tanítóképző Főiskolán oklevelet szereztek
fejlesztő differenciáló tanító szakirányú továbbképzési szakon és szakvizsgát
kívánnak tenni - az oktatási miniszter 41/1999. (X.13.) OM rendelete alapján -
elvégzett tanulmányaikat a szakvizsga óraszámának 25 %-ban beszámítják.

A képzés költsége: 88 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.
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A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Kalmár
Péterné (Tel.: 48-78-146).

2.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása

A program pontos megnevezése: FEJLESZTŐ-DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIA -
ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: óvodapedagógus.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú (óvóképző intézeti vagy főiskolai szintű)
óvodapedagógiai szakképzettség és három éves szakmai gyakorlat
óvodapedagógusi munkakörben.

Tájékoztatás a programról:
A program olyan elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatokat nyújt, amelyek
birtokában a szakvizsgázott óvodapedagógusok hatékonyabban képesek fejleszteni
az értelmi vagy/és mozgásfejlődésben elmaradt, magatartási és emocionális zavarral
küzdő 3�7 éves  gyermekeket. Differenciált bánásmóddal biztosítani az óvodás
gyermekek egyéni fejlődési tempóját; elősegíteni egészséges szocializációjukat; s
kompenzálni a szociokulturális háttérből adódó nevelési deficitet.
A képzés követelménye, hogy a hallgatók rendelkezzenek megalapozott
ismeretekkel az átlagostól eltérő fejlődési menet jellemzőiről, okairól és pedagógiai
következményeiről. Ismerjék a speciális nevelési szükséglet fogalmát, s az ezen
belül körülhatárolható csoportok sajátosságait. Legyenek képesek a különböző
módszertani stratégiák közül releváns szakmai szempontok szerint választani, s a 3-
7 éves gyermekeket differenciáltan fejleszteni.
Az oktatás erősen gyakorlatorientált: az alapozó funkciójú előadásokat követően a
képzés interaktív foglalkozások, illetve óvodai gyakorlatok keretében zajlik. A tanári
vezetésű ún. kontaktórákat kiegészítik az önálló munkában elkészítendő
esetleírások, pedagógiai megfigyelési jegyzőkönyvek, fejlesztési tervek, illetve a
szakdolgozat. (Mindez beleszámít a képzési időbe.) Óraszám: a képzés II.-III.-IV.
félévében összesen 180 kontaktóra és 120 óra önálló, egyéni feladatvégzés. (Az
önálló, egyéni feladatvégzés óraszáma II. félév 30 óra, III. félév 30 óra, IV. félév 60
óra).
Azoknak az óvodapedagógusoknak, akik a Budapesti Tanítóképző Főiskolán
oklevelet szereztek fejlesztő differenciáló óvodapedagógus szakirányú
továbbképzési szakon és szakvizsgát kívánnak tenni - az oktatási miniszter 44/1999.
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(X.13) OM rendelete alapján - elvégzett tanulmányaikat a szakvizsga óraszámának
25 %-ban beszámítják.

A képzés költsége: 77 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Kalmár
Péterné (Tel.: 48-78-146).

3.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása

A program pontos megnevezése: GYAKORLATI PEDAGÓGIAI ÉS
PSZICHOLÓGIAI ISMERETEK

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító,
bármely szakon oklevelet szerzett tanár.

A jelentkezés feltétele: pedagógus oklevél és három év pedagógus munkakörben
szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A modul célkitűzése a rugalmas, nyitott, toleráns és empatikus pedagógiai szemlélet
megerősítése. Olyan pedagógusoknak javasolják, akik szükségesnek érzik
pedagógiai, pszichológiai kultúrájuk elmélyítését, megújítását a hatékony, korszerű,
személyiségközpontú intézményi nevelési-oktatási gyakorlat megvalósításához. A
képzésben a feldolgozásra (előre felkínált, s a hallgatók által) javasolt témákat
komplexen, pedagógiai és pszichológiai szempontból egyidejűleg közelítik meg.
A programokhoz hat kurzus tartozik: játék és nevelés; iskolai kommunikáció;
konfliktus és nevelés; családszociológia és pedagógia; multikulturális nevelés;
alternatív pedagógiai modellek. A képzésben résztvevő pedagógus három kurzust
köteles elvégezni, félévente egyet. Sorrendjüket a hallgató szabadon határozza meg.
A választott kurzusok módszertanában a szabad véleménynyilvánítás, a vita, a
valóságos pedagógiai, társadalmi szituáció közös elemzése dominál. A kurzus épít a
hallgatók önálló munkájára: dolgozataik, irodalomfeldolgozás, esetismertetés,
programkészítés műfajúak, a képzés (egy téma önálló feldolgozásán alapuló)
szakdolgozattal zárul.
Óraszám: 180 kontaktóra és 120 óra önálló, egyéni feladatvégzés, a képzés II.-III.-IV.
félévében (Félévente: 30 óra előadás, 30 óra szeminárium + 40 óra önálló, egyéni
feladatvégzés).

A képzés költsége: 88 000 Ft/félév.
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A jelentkezés határideje: 2005. június 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Kalmár
Péterné (Tel.: 48-78-146).

4.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: SZAKTUDOMÁNYI, SZAKMÓDSZERTANI
TÉMAKÖR - TANÍTÓKNAK

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító. 

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű tanító szakképzettség és három év
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A modul célja: a pedagógusok alapképzésében megszerzett szaktudományi -
szakmai és módszertani - ismereteinek kiegészítése, elmélyítése, a NAT-ban
megjelenő új témakörök, a kerettantervek és az új tankönyvek, módszerek,
összefüggések megismertetése, új készségek, kompetenciák kialakítása.
Követelmények: a modulhoz négy-négy kurzus tartozik. A képzésre jelentkezők a
nyolc közül egy A csoporthoz és egy B csoporthoz tartozó kurzust kötelesek
elvégezni. A kurzusok nem épülnek egymásra, így a jelölt szabadon választ a 4-4
kurzus közül egyet-egyet.
A választott kurzusokon a kollokviumra bocsátás és a gyakorlati jegy
megszerzésének feltétele az aktív részvétel, és/vagy önálló dolgozat elkészítése, a
tantárgyaknál megjelölt gyakorlati   feladatok teljesítése. 
Választható kurzusok:
"A"  kurzus csoport:

magyar nyelv és irodalom (és drámapedagógia)
matematika
ember és természet 
Magyarország az ezredfordulón.

"B" kurzus csoport:
ének, zene- tánc
vizuális nevelés - bábozás
tárgykultúra, család, háztartás

XX. informatika
A modul óraszáma a képzés II., III., IV. félévében: 180 kontaktóra+120 önálló óra.

A képzés költsége: 88 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.
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A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Kalmár
Péterné (Tel.: 48-78-146).

5.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
szakértői feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS GYAKORLATVEZETŐI
FELADATOKRA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű tanító szakképzettség és három év
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A modul közös célkitűzése: felkészítés a tanító szakos hallgatók gyakorlati
képzésében való részvételre speciális ismeretek nyújtásával, a gyakorlatvezetéshez
szükséges készségek, képességek, attitűdök kialakításával, megerősítésével. A
tantárgycsoport felvételét azoknak a kollégáknak javasoljuk, akik a hallgatók iskolai
gyakorlatait gyakorlatvezetőként, mentorként segítik, irányítják, illetve ilyen
tevékenységet vállalni szándékoznak.
Követelmények: az elméleti ismeretek elsajátítása, a gyakorlati (kontakt és önálló
munkaformájú) feladatok elvégzése, a csoportos tanítási gyakorlatokon való aktív,
alkotó részvétel.
Munkaforma: előadás, szeminárium, önálló munka. A sorozatos csoportos tanítási
gyakorlatokon az előkészületi vázlatok megírása, a tanítási feladatok vállalása, az
ön- és társelemzési feladatok ellátása szakirodalmi beszámoló készítése,
esettanulmány készítése.
Óraszám: a program II.-III.-IV. félévében összesen 180 kontaktóra és 120 óra önálló,
egyéni feladatvégzés. (ebből 180 óra gyakorlati képzési foglalkozás, 120 óra önálló,
nem kontaktórai munka).

A képzés költsége: 88 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Kalmár
Péterné (Tel.: 48-78-146).
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IX. Felsőoktatási intézmény neve: Eszterházy Károly Főiskola (3301 Eger,
Eszterházy tér 1.) 

1.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.1.1-5.1.2 pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek  oktatása.

A program pontos megnevezése: NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
GAZDÁLKODÁSA ÉS KÖRNYEZETE

Azoknak a munkaköröknek megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: tanár, intézményvezető, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: főiskolai illetve egyetemi szintű pedagógus szakképzettség
és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A felkészítő program alapvető célja az, hogy bemutassa a résztvevőknek a nevelési-
oktatási intézmények gazdasági kapcsolatrendszerét és az intézményi gazdálkodás
fontosabb szabályait és sajátosságait. Ezáltal képessé kívánják tenni a kollégákat
intézményük gazdálkodási kérdéseinek az áttekintésére és a meglévő tartalékok
feltárására. 
A kurzus során sor kerül az oktatási intézmények makrokörnyezetének elemzésére;
a humán tőke fogalmának tisztázására és a humán tőkébe történő beruházás
értelmezésére. Az intézményi gazdálkodás elemzése kapcsán mikroökonómiai
elméleti alapokra építve kerülnek bemutatásra a költségvetési tervezéssel és
gazdálkodással kapcsolatos kérdések. Meg kívánják ismertetni a résztvevőket a
nevelési-oktatási intézmények forrás-szerzési lehetőségeivel, külön is kiemelve a
vállalkozási illetve pályázati tevékenységet. Remény szerint a kurzus résztvevői a
foglalkozások keretében a tapasztalatcsere lehetőségét kiaknázva egymást is pozitív
tapasztalatokhoz juttatják.
Az oktatást levelező formában fogják megszervezni az intézmény székhelyén,
péntek-szombati napokra koncentrálva az előadásokat és konzultációs órákat.
Követelmények: 6 kollokvium, 5 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés. 

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

mailto:szazsu@ektf.hu
mailto:rozsaeva@ektf.hu
mailto:hanak@ektf.hu
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2.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.1.4 pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek oktatása.

A program pontos megnevezése: AZ ISKOLA MINT SZERVEZET MEGÚJÍTÁSA �
ÚJ NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI MODELLEK

 Azoknak a munkaköröknek, amelyben a foglalkoztatottak számára javasolják a
részvételt: kollégiumi nevelő, szociálpedagógus, gyakorlatvezető, tanító, bármely
szakos tanár, intézményvezető, szakértő.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség
és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program rövid tartalma: Az iskola, mint szervezet jellemzői és működése - új
pszichológiai pedagógiai és szervezeti ismeretek elméleti elsajátítása mellett, új
pedagógus szerep elemek kidolgozása. Szakmai identitást célzó tréningen való
részvétel, valamint új pedagógiai eljárásmódok megtanulása. Ezek az eljárásmódok
vonatkoznak az iskolában új igényként fellépő gyermekvédelem, szociális és
mentálhigiénés feladatok ellátására. A korszerű pedagógiai tevékenység ellátásához
szükséges rendszerszemléletű folyamatelemzési és folyamattervezési metódusok
megismerése, és értelmezése a tanári munkában.
Cél, hogy a résztvevők legyenek képesek elhelyezni egy társadalmi szervezeti
egységben a pedagógus szakmát. Ismerjék a szerepelvárásokat, kompetencia
határaikat.
Követelmények: 6 kollokvium, 7 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat,
záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés.

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).
 

 3.
 

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.1.5 pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1.5. pontja szerint) oktatása.
 
A program pontos megnevezése: EGYÉNI BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ
GYERMEKEK FEJLESZTŐ PEDAGÓGIÁJA

mailto:szazsu@ektf.hu
mailto:rozsaeva@ektf.hu
mailto:hanak@ektf.hu
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Azoknak a munkaköröknek, amelyben a foglalkoztatottak számára javasolják a
részvételt: óvodapedagógus, tanító, bármely tanár szak, gyógypedagógus,
kollégiumi nevelő, szociálpedagógus.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség
és legalább három év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A képzésben résztvevők komplex elméleti és gyakorlati ismereteket kapnak az
átlagtól eltérő tanulók sajátosságairól és fejleszthetőségük lehetőségeikről.
Megismerik a tanuláshoz való viszony formálásának hatékony módszereit, a
tanuláshoz szükséges képességek fejlesztését. Ismereteket szereznek a tehetség
felismerésére, a tehetséges gyermek fejlesztésére vonatkozóan. Megismerik a
gyermekvédelemben előforduló speciális problémákat, különös tekintettel az etnikai
csoportok sajátos igényeire. Mentálhigiénés szemlélettel rendelkezve képessé válnak
arra, hogy az iskolában, mint rendszerben felismerjék az egyéni bánásmódot igénylő
tanulókat és képesek legyenek a szükséges beavatkozások tervezésére,
kivitelezésére. A problémakör átfogó ismeretével elő tudják segíteni iskolájuk
hatékonyságának növekedését és azt, hogy tanulóik képességeiknek megfelelően
teljesítsenek. 
Követelmények: 6 kollokvium, 6 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat,
záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés. 

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

4.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.4 pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: MÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI FELADATOKRA
VALÓ FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: intézményvezető tanár, tanító,
óvodapedagógus, szakértő, szaktanácsadó.
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A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség
és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program célja a közoktatási rendszer különleges szakértelmet igénylő feladatainak
(helyi tantervek készítése, intézmények programok értékelése, tesztek készítése,
vizsgarendszerek tervezése és lebonyolítása) ellátására alkalmas, szakemberek
felkészítése. A résztvevő tanárok a pedagógiai kutatás és a közoktatás gyakorlata
között közvetítő szerepet játszanak, képesnek kell lenniük arra, hogy elemezzék és
értelmezzék a képzettségi területükön felmerülő gyakorlati problémákat és azokra
szakszerű megoldást javasoljanak.
Főbb témakörök: tudásszint-mérés, képességvizsgálat, értékelő tevékenység
lépései, szakaszai, típusai, tartalma és formái, méréselmélet és kutatásmetodika,
pedagógiai elvek és az értékelési követelmények összefüggése. (kritériumorientált és
normaorientált értékelés)
Követelmények: 7 kollokvium, 7 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat,
záróvizsga. Oktatási formája levelező tagozatos képzés. 

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

5.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.4 pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: intézményvezető, tanár, tanító,
gyakorlatvezető tanár, tanító, szakértő, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség
és legalább három év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzési cél, a pedagógusok megismertetése és felkészítése a különböző minőségi
követelményekkel kapcsolatban és a követelmények teljesítésének ellenőrzési
eszközeivel és módszereivel. Ismernie kell a különböző minőségbiztosítási
irányelveket, minőségbiztosítási rendszereket és technikákat, a minőségellenőrzést
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szolgáló és a végrehajtás során keletkezett írásbeli dokumentumokat
(jegyzőkönyvek, jelentések, stb.).
Főbb témakörök: minőségbiztosítás szükségessége a közoktatásban, nemzetközi
minőségügyi rendszerek és technikák, módszerek alkalmazásának hazai lehetőségei
és adaptálása, tanügyigazgatási, oktatásjogi, gazdasági ismeretek és azok gyakorlati
alkalmazásának lehetőségei, tantervfejlesztés, menedzselés, szervezetelméleti
alapok, minőségbiztosítási és mérési kutatás-módszertani szakismeretek, a
minőségbiztosítási folyamatok hatékonyságának elemzése (ellenőrzési, értékelési
technikák és módszerek), képzési követelmények érvényesülésének értékelése
(innováció).
Követelmények: 9 kollokvium, 6 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés.

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

6.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.4 pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: SZAKTANÁCSADÓI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: intézményvezető tanár, tanító,
gyakorlatvezető tanár, tanító, óvodapedagógus, szakértő, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség
és legalább három év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program célja, hogy a résztvevők a közoktatási rendszer különleges szakértelmet
igénylő feladatainak (helyi tantervek készítése, országos tantervfejlesztő
munkálatokba való bekapcsolódás, programok értékelése, tesztek készítése,
vizsgarendszerek tervezése és lebonyolítása) ellátására alkalmas legyen. Képesnek
kell lenniük arra, hogy elemezzék és értelmezzék a képzettségi szakterületükön
felmerülő gyakorlati problémákat és azokra szakszerű megoldást javasoljanak;
felkészülnek a hazai és a külföldi szakirodalom követésére.
Olyan szakemberek képzése, akik tájékozottak, jártasak a szaktanácsadói
tevékenység különböző szakterületein megfogalmazott új eredmények elméleti és
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gyakorlati kérdéseinek vonatkozásában. Megalapozott tudással rendelkeznek és
felkészültek - az adott oktatási környezet figyelembevételével � az egyes tanácsadói
folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására és értékelésére.
Főbb témakörök: a szakirányú diszciplináris és integrált tantárgyak új eredményei,
legfontosabb elméleti és oktatás metodikai kérdései (szaktudományához
kapcsolódóan), pedagógiai és pszichológiai alapvetések, az adott szakterülethez
kapcsolódó új oktatási és metodikai eljárások, gazdasági, jogi, igazgatási és vezetési
ismeretek, konfliktuskezelői és kommunikációs képességek fejlesztése, a
szaktanácsadói megbízás két formája: az állandó megbízással működő
szaktanácsadó és az eseti megbízással foglalkoztatott tanácsadó.
Követelmények: 7 kollokvium, 7 gyakorlati jegy, 1 szigorlat,  szakdolgozat,
záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés.

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

7.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.4 pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: VIZSGAELNÖKI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: intézményvezető, tanár,
gyakorlatvezető tanár, vizsgaelnök.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség
és legalább három év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés célja, hogy ismeretet kíván nyújtani a vizsgáztató munkaszerepre való
felkészítéshez. Olyan tájékozódási irányokra hívja fel a figyelmet, amely segítséget
ad a vizsgaszituációkban megjelenő kommunikációs és konfliktuskezelési folyamatok
elemzéséhez, megértéséhez, kezeléséhez.
Ismerje meg az értékelő tevékenység tartalmát, formáit, lépéseit, szakaszait, típusait,
fázisait és legyenek képesek, hogy elemezzék és értelmezzék a területükön
felmerülő gyakorlati problémákat és azokra szakszerű megoldást javasoljanak.
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Főbb témakörök: a pedagógiai értékelés, az értékelés funkciói, bemeneti és kimeneti
szabályozás a közoktatásban, a közoktatás vizsgarendszere, mérés-metodológiai
követelmények, méréses módszerek a pedagógiában, a vizsgáztatással összefüggő
pszichológiai ismeretek, a teljesítményt befolyásoló pszichológiai tényezők, a
vizsgáztatással összefüggő szociálpszichológiai ismeretek.
Követelmények: 9 kollokvium, 6 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés. 

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

8.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.1 pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A SZOCIÁLPEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű
szociálpedagógus.
 
Azoknak a munkaköröknek, amelyben a foglalkoztatottak számára javasolják a
részvételt: szociálpedagógus.
 
A jelentkezés feltétele: szociálpedagógus szakképzettség és 3 éves szakmai
gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A megváltozott társadalmi elvárások új funkciókat jelöltek ki a közoktatásban, így a
szociálpedagógus szakma megújítása elengedhetetlen. A diploma képességfedezete
adott, de néhány új pontosabban körvonalazott szakmai kompetencia kívánatos. Ez
elsősorban az új gyermekvédelmi törvényhez való adaptációt szolgálja, másrészt a
mentálhigiénés tevékenység bővítését. A program tárgyalja a szociálpedagógus
beavatkozási lehetőségeit a preventív gyermekvédelembe, valamint másodlagos
megelőzésként a problémás családok, gyermekek életesélyeinek javítására. 
Bemutatja a hazai gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszert, annak szemléletét,
eszközrendszerét, valamint a mentálhigiéné lehetőségeit a közoktatásban.
Követelmények: 7 kollokvium, 6 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés.
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A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

9.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.1 pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A SZÁMÍTÁSTECHNIKA, INFORMATIKA ÉS
KÖNYVTÁR SZAKOS TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS
GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű könyvtár
szakos tanár, főiskolai szintű informatika szakos tanár, főiskolai szintű
számítástechnika szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: főiskolai szintű könyvtár szakos
tanár, főiskolai szintű informatika szakos tanár, főiskolai szintű számítástechnika
szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű könyvtáros, valamint informatika,
számítástechnika szakos tanári szakképzettség és legalább 3 év pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.
Az informatikai műveltségterületnek szerves része a könyvtár-használat, tágabb
értelemben az információ szervezése, feldolgozása, megjelenítése. 
A képzés tématerületei:
• jártasság az információ menedzsmentben
• Internet és elektronikus médiaismeret
• on-line és off-line adatbázisok
• ismeret és tudásszervezés.
A tanfolyami követelmények teljesítése után a pedagógus alkalmassá válik a világ
elektronikus információinak szervezésére, menedzselésére, illetve képes lesz ellátni
egy iskolai forrásközpont működtetését.
Követelmények: 7 kollokvium, 8 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés.
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A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

10.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.4 pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: MATEMATIKA SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű
matematika szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: matematika szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: matematika szakos tanár végzettség és legalább 3 éves
szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
Matematika szakhoz/szakterülethez kapcsolódó szaktudományi ismeretek
megújítása és a matematika fontosabb fejezeteiből (algebra, analízis, számelmélet
és geometria) a legújabb eredményeknek a taglalása.
Matematika szakhoz/szakterülethez kapcsolódó szakmódszertani ismeretek
megújítása, a szakmódszertan speciális területeinek részletesebb elemzése.
Programfejlesztés, új oktatási eljárások (táblázatkezelők).
Oktatási- és nevelési ismeretek megújítása.
Kognitív pszichológiai ismeretek � oktatáslélektan.
Követelmények: 7 kollokvium, 5 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat,
záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés. 

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
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Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

11.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.1 pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A FÖLDRAJZ SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű földrajz
szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: földrajz szakos általános iskolai tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű földrajz szakos tanár szakképzettség és
három éves szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
Korunk kihívása megköveteli, hogy a földrajzoktatás szemléletét bővíteni, és
színvonalát emelni kell. Ezt ismerte fel a NAT is a "földünk és környezetünk"
műveltségi terület bevezetésével, amelynek célja a tanulók globális környezeti
gondolkodásának fejlesztése. A földrajz átfogó, szintetizáló, interdiszciplináris:
természet-és társadalomtudományokat magába foglaló volta miatt erre kiválóan
alkalmas.
Az ismeretmegújító szakirányú továbbképzés a földrajz tanároknak korszerű, globális
szemléletmódot és friss új ismereteket nyújt. A földrajz szakterülethez kapcsolódó
ismeretek megújítása érdekében: csillagászati földrajz és térképészet, általános
természeti földrajz, földtan és őslénytani alapismeretek, általános társadalom-és
gazdasági földrajz, Magyarország tájföldrajza, Magyarország társadalom-és
gazdaságföldrajza, Eurázsia regionális földrajza, Amerika, Afrika, Ausztrália
regionális földrajza tudományágak keretében 90 órás képzést kapnak, mely
kollokviummal zárul. 
Földrajz szakterülethez kapcsolódó szakmódszertani ismeretek megújítása különös
tekintettel a környezeti nevelésre és az új tantervek bevezetésére 30 órás képzést
kapnak, amely gyakorlati jeggyel zárul. A programfejlesztés, új oktatási eljárások 30
órás képzése kollokviummal zárul. 
A továbbképzésre jelentkező földrajz szakos tanárok számára az eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása című II. modulba beszámítják
az EKTF földrajz tanszékén elvégzett �változó világ, változó földrajz� (Oktatási
Minisztérium alapítási engedély száma: T 300 730-465/99.) pedagógus
továbbképzést.
Követelmények: 7 kollokvium, 5 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés.

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.
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A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

12.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.1 pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A KÖRNYEZETVÉDELEM SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű
környezetvédelem szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: környezetvédelem szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű környezetvédelem szakos tanári
szakképzettség és legalább 3 éves szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
A képzés alapvető célkitűzése a környezetpedagógusok szakmai felkészítése az
iskolai és az iskolán kívüli környezeti-környezetvédelmi oktatás és nevelés korszerű,
magas színvonalú műveléséhez. Széleskörű ismereteket kapnak a
környezettudomány valamennyi részterületén (környezetfizika, környezetbiológia,
környezetkémia, földtudomány és környezettechnika, környezet és társadalom);
korszerűsítik a természetvédelem, az ökológia, a nemzetközi környezetvédelem
témákban megszerzett korábbi ismereteiket; konzultációs lehetőséget kapnak a
környezeti etika és környezetpszichológia témákban; gyakorlatban ismerik meg és
próbálják ki a környezeti nevelés legújabb módszereit, a terepi környezeti nevelés
eszközeit és módszereit, a szenzitív környezetpedagógiát; környezeti
programfejlesztési tréningen vesznek részt. A kurzus részét képezi egy 30 órás
összefüggő terepgyakorlat a Tisza-tónál.
Követelmények: 7 kollokvium, 5 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés.

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.
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A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

13.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.1 pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A TESTNEVELÉS SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű
testnevelés szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: testnevelés szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű testnevelés szakos tanári szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
1. A testnevelés tanárképzésben bekövetkezett fejlődés miatt fontos területek

részletes megismertetése, felidézve a lényeges alapismereteket is.
2. A testnevelés és sporttudomány legújabb kutatási eredményeinek ismertetése.
3. A testnevelés szakmódszertani kutatásainak és eredményeinek ismertetése.
4. A testnevelés tanításában felhasználható újabb sportágakról ismeretnyújtás.
5. Mérési módszerek és alkalmazási lehetőségük a testnevelés oktatása során.
6. A NAT és a kerettanterv adta legújabb lehetőségek kihasználása a

testnevelésben.
7. Természetben űzhető sportágak (turisztika, vízisportok, téli sportok) felhasználási

lehetőségei a testnevelésben.
8. A sportrekreáció időszerű kérdései.
9. A gyógytestnevelés időszerű kérdései.
Követelmények: 7 kollokvium, 5 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés.

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).
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14.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.1 pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A BIOLÓGIA SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 
 
Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű biológia
szakos tanár.
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: biológia szakos tanár.
 
A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű biológiatanár szakos szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A kötelezően oktatott tanulmány területek témakörein túl a képzés az eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó biológiai ismeretek megújítását tartalmazza, melynek
főbb területei a modern biotechnológiai-mikrobiológiai, molekuláris biológiai, genetikai
és biodiverzitási ismeretek, továbbá a szakhoz tartozó modern módszertani
ismeretek. A szakirányú képzés részét képezi egy programfejlesztési és új oktatási
eljárások mellett, az oktatás- és nevelési ismeretek megújítása, valamint oktatás-
lélektani ismeretek megújítása. A felkészítés elméleti és gyakorlati foglalkozásokon
folyik, az utolsó félévben a hallgató szakmai szakdolgozatot készít.
Követelmények: 7 kollokvium, 5 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés.

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

15.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.1 pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A SZÁMÍTÁSTECHNIKA (INFORMATIKA)
SZAKOS TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI
ISMERETEI 
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Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű
számítástechnika (informatika) szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: számítástechnika (informatika) szakos általános
iskolai tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű számítástechnika (informatika) szakos tanári
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program az informatika legújabb eredményeit tartalmazza:
• a vizuális programozási eszközöket,
• újabb operációs rendszereket,
• hálózati lehetőségeket.
Követelmények: 7 kollokvium, 5 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés.

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

16.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.1 pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A FIZIKA SZAKOS TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű fizika
szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: általános iskolai fizika szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű fizika szakos tanár szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
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Tájékoztatás a programról:
Szaktudományi ismeretek célkitűzése olyan korszerű ismeretek közelítése, amelyek
a főiskolai/egyetemi képzés tantervében nem szerepelnek.
Témakörök: a fizika legújabb eredményei; a fizika interdiszciplináris kapcsolatai;
környezetfizikai ismeretek; csillagászati-űrkutatási eredmények.
Szakmódszertani ismeretek célkitűzése: korszerű szakmódszertani ismeretek
átadása.
Témakörök: a kísérletező fizikatanár; a korszerű tantervkészítés; a fizika kapcsolata
a többi tudományággal.
Új oktatási eljárások célkitűzése: a számítógép és az informatika alkalmazásának
bemutatása a fizika tanításában.
Témakörök: oktatóprogramok; CD-romok; Internet.
Követelmények: 7 kollokvium, 5 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat,
záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés.
 
A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

17.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.1 pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A KÉMIA SZAKOS TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű
kémiatanár.

Azoknak a munkaköröknek megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: általános iskolai kémia szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű kémia szakos tanár szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
Szaktudományi ismeretek (óraszám: 90) célkitűzése olyan korszerű ismeretek
közlése, amelyek a főiskolai képzés tantervében nem szerepelnek.
Témakörök: a kémia legújabb eredményei; a kémia interdiszciplináris kapcsolatai;
környezetkémiai ismeretek; fejezetek az alkalmazott kémia köréből.
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Szakmódszertani ismeretek (óraszám: 30) célkitűzése: korszerű szakmódszertani
ismeretek átadása.
Témakörök: az általános kémia és az anyagismeret tanításának időszerű kérdései.
Korszerű szemléletes módszerek a kémia tanításában. Az oktatási munkába
beilleszthető demonstrációs kísérletek. .
Új oktatási eljárások (óraszám: 30) célkitűzése: a számítógép és az informatika
alkalmazásának bemutatása a kémia tanításában.
Témakörök: oktatóprogramok; CD-romok; Internet.
Követelmények: 7 kollokvium, 5 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat,
záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés.

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

18.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.4 pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: ANGOL NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS
TANÁR SZAKHOZ ÉS ANGOL SZAKOS NYELVTANÁR SZAKKÉPZETTSÉGHEZ
KAPCSOLÓDÓ LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEK
 
Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű angol
nyelv és irodalom szakos tanár, főiskolai szintű angol szakos nyelvtanár.
 
Azoknak a munkaköröknek megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: angol tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű angol nyelv és irodalom szakos tanár vagy
angol szakos nyelvtanár szakképzettség és legalább 3 év tanítási gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A program célja az, hogy a gyakorló angol tanárok nyelvtudásuk frissítése és
csiszolása mellett szakmai ismereteiket megújíthassák. A továbbképzés a beszélt és
írott angol nyelv vizsgálatán keresztül nyújt újabb szaktudományi ismereteket az
elméleti és angol leíró nyelvészet, a szemantika, szocio- és pszicholingvisztika, angol
szövegtan, diskurzuselemzés és az angol irodalom területein. A nyelvpedagógiai
ismeretek bővítésére négy témakörben nyílik lehetőség; a brit kultúra tanítása,
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drámatechnika, nyelvtanító játékok és az osztálytermi kutatások. Az is cél, hogy
betekintést kapjanak a programfejlesztés és az új eljárások alkalmazásának
területeire, a számítógép és az Internet használatának lehetőségeibe, valamint
hasznos új kézikönyvek bemutatásával segítsük a gyakorló angol szakos tanárokat a
szakmában és a tanításban elképzelhető új irányok keresésében. 
A továbbképzés teljesítésének tartalmi követelményei: rendszeres óralátogatás, a
szemináriumokon workshopokon való aktív részvétel, a megfelelő színvonalú írásbeli
dolgozatok elkészítése és határidőre történő beadása, megfelelő tájékozottság az
adott témakörökben a szóbeli vizsgákon.
A továbbképzés előadások, szemináriumok és workshopok formájában történik. 
Az angol szakon a pedagógus-szakvizsgába a 26209-87/1998. számú alapítási
engedély alapján, az EKTF Angol Nyelv és Irodalom Tanszékén végzett pedagógus-
továbbképzési tanfolyamok beszámíthatók.
Követelmények: 7 kollokvium, 6 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat,
záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés: 

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

19.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.4 pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: ÉNEK-ZENE SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű ének-zene
szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: ének-zene tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű ének-zene szakos tanári szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
Az ének-zene tárgy oktatási színvonalának emelése. A meglévő ismeretek felújításán
túl új oktatási eljárások, módszerek bevezetése az ének-zene tanításában,
nevelésben és ezek gyakorlati alkalmazása. A legújabb karirodalom feldolgozása - A
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VOX HUMANA (emberi hang), mint a tanár legfontosabb hangszere � ápolása,
korunk zenéje (jazz, XX. sz. irányzatok, populáris zene, stb.), társaszene az
iskolában (ifjúsági együttesek, kis zenei csoportok, zongorakíséretek), új oktatási
eljárások megismertetése
- a./ számítógép a zeneoktatásban
- b./ kreativitás az ének-zene oktatásában
- c./ új nevelési irányzatok
Követelmények: 7 kollokvium, 5 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés.

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

20.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.1 pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A FRANCIA SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű francia
nyelv- és irodalom szakos tanár és francia szakos nyelvtanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: francia szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű francia szakos tanár szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program célja az, hogy a résztvevők felfrissítsék, ill. továbbfejlesszék francia
nyelvtudásukat, civilizációs, irodalmi és nyelvészeti ismereteiket. A foglalkozások
három fő területet ölelnek fel: nyelvészet, irodalom és nyelvoktatás-pedagógia.
Elméleti és gyakorlati órák keretében, anyanyelvi oktatók bevonásával teszik
lehetővé, hogy a résztvevők megismerjék a nyelvtudomány legújabb eredményeit, a
nyelvoktatás új kihívásait, megismerkedjenek a legújabb oktatócsomagokkal és az
oktatásban hasznosítható irodalmi és civilizációs lehetőségekkel. A szakmai
ismeretszerzésen túl, anyanyelvi környezet létrehozásával nyelvi tréninget
biztosítanak az érdeklődők számára.
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Követelmények: 7 kollokvium, 5 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés. 

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

21.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.1 pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS
TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű magyar
nyelv és irodalom szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: magyar nyelv és irodalom
szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom szakos tanár
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program tartalma: szociolingvisztika, szövegtan, helyesírásunk időszerű kérdései
és új kiadványai, nyelvünk eredetével kapcsolatos nézetek és vélemények, kritikája,
a szövegmondat elemzése, új eredmények a leíró grammatikában, a
nyelvtörténetírás módszerei és eredményei, új utak a stilisztikai elemzésben,
nyelvünk új fejleményeinek megítélése, az élő beszéd, a retorika az iskolában, a
tankönyvek használata és megítélése, a kommunikáció, nyelvi magatartás, az
érintkezés formái, a teljesítménymérés az iskolában, a tanulók anyanyelvi
felkészültségének vizsgálata (szókészlet, nyelvtani formák, fogalmazási készség), a
műelemzés és műértelmezés újabb lehetőségei a XX. század végén, a legújabb
irodalomtudományi iskolák, tendenciák, alkotók, művek a XX. század végének
magyar- és világirodalmában, újabb szakmódszertani ismeretek � újabb tankönyvek,
tankönyvcsaládok irodalomból, paradigmaváltás és kánonképződés a magyar
irodalom hagyománytörténésében (Az irodalomtörténeti kutatások legújabb
eredményei és következményei).
Követelmények: 7 kollokvium, 5 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés.
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A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

22.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.1 pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A TÖRTÉNELEM SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű történelem
szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: történelem szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű történelem szakos tanár szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
A program célja, hogy lehetőséget adjon a történelem szakot végzett tanár
kollégáknak, a kor kihívásainak megfelelő műveltségi területek oktatására, illetve erre
való felkészülésre. A program alkalmassá és képessé teszi a kurzus résztvevőit a
helyi tantervek, új tantárgyi programok kidolgozására, továbbá tartalmi segítséget
nyújt az új kutatási eredmények megismertetésével a tanulók különböző szintű
vizsgára történő felkészítéséhez 90+30+30 órában (szaktudományi, szakmódszertani
ismeretek megújítása, új oktatási eljárások).
Az ismeretmegújító továbbképzés tematikáját tanórai keretben (előadások,
szemináriumi foglalkozások, gyakorlati foglalkozások) és tanórán kívüli, önálló
tevékenységi formában végzik a kollégák. A feldolgozásra kijelölt témakörök
elsősorban a történelemtanításban, eddig marginálisan kezelt problémákat érintenek,
törekszenek a művelődés-, eszme-, intézménytörténet-, valamint az egyetemes és
magyar történelem párhuzamosságainak (eltéréseinek) a bemutatására. (Pl. az antik
világ művelődéstörténete, az egyház szerepe és jelentősége a középkori Európában
(Magyarországon), az Erdélyi Fejedelemség evolúciója, a trianoni Magyarország és
szomszédai, rendszerváltások Közép- és Kelet-Európában, Magyarország és az
Európai Unió stb.)
Követelmények: 7 kollokvium, 5 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés.
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A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

23.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.1 pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A NÉMET NYELV- ÉS IRODALOM SZAKOS
TANÁR ÉS NÉMET NYELVTANÁR SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS
GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű német
nyelv- és irodalom szakos tanár és német nyelvtanár.

Azoknak a munkaköröknek megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: német szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű német nyelv- és irodalom, vagy német
nyelvtanár szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A posztgraduális képzés a harmadik és a negyedik félévben kínál szakmai
ismereteket. A részletezett témakörök és óraszámok a programleírásban
követhetőek.
- A német nyelvtörténet a korábbi ismeretekre alapozva olyan nyelvtörténetileg
megalapozott gondolkodásmód kifejlesztésére törekszik, amely segíti a nyelvi jelen
megértését.
- A nyelvészeti stúdium a mai német nyelv fejlődési tendenciáit, a szóképzést, az
írott nyelv szórendjét, a valencia és a szemantika specifikumait, az elöljárók
alkalmazását közvetíti.
- A kultúrtörténet a német nép szellemi és civilizációs teljesítményeinek korszakok
szerinti ismertetését, recepciójának előkészítését fogja át.
- A szaktárgyhoz kapcsolódó szakmódszertani ismeretek a nyelvpedagógia
elméleti és gyakorlati alkalmazását, az újabb nyelvkutatási eredmények elemzését,
az idegen nyelvi mérés és minőségbiztosítás módszereit tartalmazzák.
- A programfejlesztés, az új oktatási eljárások c. tárgy olyan modern eljárásokról,
módszerekről ad képet a praktizáló nyelvtanároknak, amelyek színesebbé tehetik a
nyelvtanulást.
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A képzők mottója �Aktive Schüler lernen besser� (R. E. Wicke könyvcíme alapján) a
továbbképzést vállalókra is vonatkozik.
Követelmények: 7 kollokvium, 5 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, 1 szakdolgozat, 1
záróvizsga.
Oktatási formája levelező tagozatos képzés.

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

24.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.4 pontja szerinti program megjelölése: mérési
és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: SZAKÉRTŐI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: intézményvezető, tanár, tanító,
óvodapedagógus, szakértő, szaktanácsadó, gyakorlatvezető tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség
legalább 3 év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A pedagógusnak a kötelezően oktatott tanulmányterület témaköreire építve: a
közoktatási rendszer és intézmények eredményes irányítására, működésére, az
oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeire, azoknak a szaktárgyi
oktatásban és a nevelésben történő gyakorlati alkalmazására, az egyéni
sajátosságokra érzékeny személyiségformálás elveire és módszereire vonatkozó
elméleti és gyakorlati ismereteket kell szerezniük, s ezekről számot adniuk, mely
része a szakirányú továbbképzésnek. A választható tanulmányi terület a szakértői
feladatokra készít fel, amelynek főbb témakörei: a közoktatási rendszerek
szabályozása, irányítása, a közoktatási törvény; intézményfenntartás, fenntartói
jogkörök, fenntartói ellenőrzés és gazdálkodás, pedagógiai program, kerettanterv és
helyi tanterv, mérés és értékelés; a közoktatási intézmény költségvetése, minőség-
ellenőrzés, minőségbiztosítási rendszerek; a közoktatási közvélemény-kutatás; az
iskolaműködés elemzése és kiértékelése; a szakértői szerep és felelősség;
iskolafejlesztés, innováció.
Követelmények: 8 kollokvium, 7 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga
Oktatási formája: levelező tagozatos képzés.
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A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

25.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.1.5. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1.4. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: ETIKAI ÉS ERKÖLCSI ISMERETEK
NYÚJTÁSA, FŐISKOLAI SZINTŰ TANÁR SZAKKÉPZETTSÉGGEL
RENDELKEZŐK SZÁMÁRA

Azoknak a munkaköröknek megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: bármely általános iskolai szintű tanár, kollégiumi
nevelő.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű tanár szakképzettség és legalább 3 év
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A választható tanulmány terület programjának a célja, hogy segítséget nyújtson a
főiskolai szintű tanár szakképzettséggel rendelkezők számára a napjainkban egyre
fontosabbá váló erkölcsi nevelés elméleti (filozófiai-etikai) alapjainak
megismeréséhez és ezek gyakorlati alkalmazásához. A kurzus ahhoz is hozzájárul,
hogy a résztvevők képesek legyenek a kerettanterv kötelezően választható tantervi
moduljaihoz, a helyi igényekhez és sajátosságokhoz is alkalmazkodó nevelési-
oktatási programot kidolgozni az etika és erkölcsi nevelés témakörében. 
A továbbképzés részben kontaktórákból (előadások, szemináriumok, gyakorlati
foglalkozások), részben tanórán kívüli, önálló tevékenységi formára épülő
foglalkozásokból áll. A programban a következő témakörökkel foglalkozunk
részletesen: filozófia és etika, a vallások (döntően az európai kereszténység) erkölcsi
tanításai, az alapvető etikai értékek, az erkölcsi nevelés lehetőségei az iskolában, a
művészetek szerepe az erkölcsi nevelésben, tanári hivatás és etika, az emberiség
globális-ökológiai problémái etikai-filozófiai nézőpontból. Követelmények: 7
kollokvium, 6 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga.
Oktatási formája: levelező tagozatos képzés.

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.
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A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

26.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.4 pontja szerinti program megjelölése: mérési
és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: SZAKVEZETŐI, GYAKORLATVEZETŐI
FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: intézményvezető, tanár, tanító,
óvodapedagógus, szakértő, szakvezető, szaktanácsadó, vizsgaelnök,
gyakorlatvezető és mentortanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség
és legalább 3 év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A pedagógusnak a kötelezően oktatott tanulmányi terület témaköreire építve: a
közoktatási rendszer és intézmények eredményes irányítására, működésére, az
oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeire, azoknak a szaktárgyi
oktatásban és a nevelésben történő gyakorlati alkalmazására, az egyéni
sajátosságokra érzékeny személyiségformálás elveire és módszereire vonatkozó
elméleti és gyakorlati ismereteket kell szerezniük, s ezekről számot adniuk, mely
része a szakirányú továbbképzésnek. A választható tanulmányi terület a szakvezetői
(gyakorlatvezetői) feladatokra készít fel, amelynek főbb témakörei: a szakvezetői
munkával kapcsolatos ismeretek mélyítése, új összefüggések, kutatási eredmények
bemutatása, az eredményes munkavégzéshez szükséges képességek fejlesztése. A
tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek oldása, oldási képességek
fejlesztése, a pedagógus mentális egészségének védelme. A képzésben résztvevők
megszervezik, bemutatják, elemzik a szakvezetői (gyakorlatvezetői) tevékenység egy
konkrét fázisát; a megadott szakirodalmak tükrében elemzik saját tanítási
tevékenységüket.
Követelmények: 6 kollokvium, 7 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga.
Az oktatás formája: levelező tagozatos képzés.

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

mailto:szazsu@ektf.hu
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A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

27.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.2 pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: PÁLYAORIENTÁCIÓ AZ ISKOLÁBAN

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: intézményvezető, tanár, tanító,
óvodapedagógus, óvodavezető, ÁMK-vezető, szakértő, szakvezető, szaktanácsadó,
vizsgaelnök, gyakorlatvezető és mentortanár, egyéb közoktatási vezető.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű tanári, gyógypedagógusi,
szociálpedagógus, szakoktató, pedagógia alapképzési szakon szerzett
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program célja, hogy a képzésben részt vevőknek pályaválasztási, pályapedagógiai
ismereteket nyújtson ahhoz, hogy pedagógusképzési szakemberként a
legkorszerűbb módszerekkel képesek legyenek tanítványaik pályaválasztását
segíteni. Továbbá felkészíti a pedagógusokat tanítványaik önismeretének
fejlesztésére a pályaválasztás szempontjából fontos személyiségterületeken
(érdeklődés, képesség, érték). Az öndefiníció alakulását segítő módszerek és
számítógépes eljárások bemutatására és ezek gyakorlati alkalmazására való
felkészítésre kerül sor. A program alapvető tanácsadási ismereteket nyújt. A
képzésben részt vevők komplex elméleti és gyakorlati ismereteket kapnak az átlagtól
eltérő tanulók sajátosságairól és fejleszthetőségük lehetőségeiről. Megismerik a
tanuláshoz való viszony formálásának hatékony módszereit, a tanuláshoz szükséges
képességek fejlesztését. Ismereteket szereznek a tehetség felismerésére, a
tehetséges gyermek fejlesztésére vonatkozóan. Megismerik a gyermekvédelemben
előforduló speciális problémákat, különös tekintettel az etnikai csoportok sajátos
igényeire. Mentálhigiénés szemlélettel rendelkezve képessé válnak arra, hogy az
iskolában, mint rendszerben felismerjék az egyéni bánásmódot igénylő tanulókat és
képesek legyenek a szükséges beavatkozások tervezésére, kivitelezésére. A
problémakör átfogó ismeretével elő tudják segíteni iskolájuk hatékonyságának
növekedését, és azt, hogy tanulóik képességeiknek megfelelően teljesítsenek. 
Követelmények: 5 kollokvium, 7 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga.
Az oktatás formája: levelező tagozatos képzés.

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.
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A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).

28.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: VEZETŐI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: intézményvezető, tanár, tanító,
óvodapedagógus, óvodavezető, ÁMK-vezető, szakértő, szakvezető, szaktanácsadó,
vizsgaelnök, gyakorlatvezető és mentortanár, egyéb közoktatási vezető.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség
és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés közoktatási vezetők, illetve leendő közoktatási vezetők számára nyújt
aktuális tájékoztatást, elméletileg megalapozott új ismereteket, oktatáspolitikai,
oktatásrendszertani, oktatásszervezési, -tervezési, -irányítási, valamint jogi,
igazgatási szakismereteket. A képzés főbb témakörei: tanügyigazgatási ismeretek,
vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés, mérési, értékelési módszerek a
pedagógiában; minőségbiztosítás, intézményi értékelés, szakértői ismeretek és
technikák, jogi igazgatási ismeretek, oktatáspolitika, oktatásszervezési ismeretek és
oktatástervezés.
A szakmai-szakértői modulok céljai, hogy a résztvevők ismerjék és értsék a
közoktatási rendszer szerkezetét, működését, szabályozását. Felkészüljenek a
különleges szakértelmet igénylő közoktatási feladatok (helyi tantervek készítése,
intézmények, programok értékelése, tesztek készítése, vizsgarendszerek tervezése
és lebonyolítása) ellátására. Képesek legyenek átlátni a nevelési-oktatási
intézmények gazdálkodási tevékenységét, ennek kulcsfolyamatait, illetve a
tanügyigazgatás kérdéseit. A program vezetéslélektani elméleti és gyakorlati
ismereteket nyújt a pedagógia területén vezető és szakértői munkakört betöltők
számára. A résztvevők megismerik a minőségügy kialakulásának történetét,
alapfogalmait, a hazai és a nemzetközi minőségügyi rendszerek sajátosságait, azok
hasonlóságait és különbözőségeit. A képzés segít abban a jelölteknek, hogy
felismerjék, hogy tevékenységük során mikor, milyen szerep előírásainak
megfelelően kell működniük, és hogy felkészüljenek az egyes szerepeknek megfelelő
tevékenységekre, annak nehézségével járó esetleges konfliktusokra, etikai
problémákra.
Követelmények: 7 kollokvium, 6 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, szakdolgozat, záróvizsga.
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Az oktatás formája: levelező tagozatos képzés.

A képzés költsége: 80 000-90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. július 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabó Zsuzsanna (tel.: 36/523-431, e-mail: szazsu@ektf.hu);
Rózsahegyi Józsefné (tel.: 36/520-459, e-mail: rozsaeva@ektf.hu);
Dr. Hanák Zsuzsanna (tel.: 520-400/3115, e-mail:, hanak@ektf.hu).
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X. Felsőoktatási intézmény neve:  Kaposvári Egyetem
 
A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért felelős kar
megnevezése:
 Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar (7401 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u.
10.)
 

 1.
 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

 A program pontos megnevezése: A TANÍTÓ SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI
 
 Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű tanító.
 
 Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanítói munkakör.
 
 A jelentkezés feltétele: felsőfokú tanító szakképzettség, továbbá legalább 3 év
tanítói munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A képzés fő tanulmányi területei a közigazgatási vezetési ismereteken túl, a nevelési
- oktatási intézmény fejlesztését, minőségbiztosítását, a hatékonyság mérési módjait,
a pedagógus munkatevékenységeit, a sajátos csoportok neveléséhez szükséges
ismereteket öleli fel. A tanítói szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítását
szolgálják az alapképzés jellegéhez igazodó szaktudományi és szakmódszertani
témakörök. A képzés előadások, szemináriumi foglalkozások és gyakorlatok
keretében folyik. A tanulmányokat a félévek végén gyakorlati jegyekkel,
kollokviumokkal és egy szigorlattal ellenőrzik. A képzés a szakdolgozat megírásával,
annak bizottság előtti megvédésével és szóbeli záróvizsgával fejeződik be. 

A képzés költsége: 75 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 31.

A képzés kezdete: 2005. október 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve:
Kis Jenőné dr. Kenesei Éva
(Tel.: 82/502-554, e-mail: kenesei@csoki.pfk.u-kaposvar.hu).

 2.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.
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 A program pontos megnevezése: AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI.
 
 Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: felsőfokú vagy főiskolai
szintű óvodapedagógus.
 
 Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógusi munkakör.
 
 A jelentkezés feltétele: felsőfokú óvodapedagógus szakképzettség, továbbá
legalább 3 év óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A képzés fő tanulmányi területei a közigazgatási vezetési ismereteken túl, a nevelési
intézmény fejlesztését, minőségbiztosítását, a hatékonyság mérési módjait, a
pedagógus munkatevékenységeit, a sajátos csoportok neveléséhez szükséges
ismereteket és gyakorlatot ölelik fel. Az óvodapedagógusi szakképzettséghez
kapcsolódó ismeretek megújítását szolgálják az alapképzés jellegéhez igazodó
szaktudományi és szakmódszertani témakörök. A képzés előadások, szemináriumi
foglalkozások és gyakorlatok keretében folyik. A tanulmányokat a félévek végén
gyakorlati jegyekkel, kollokviumokkal és egy szigorlattal ellenőrzik. A képzés a
szakdolgozat megírásával, annak bizottság előtti megvédésével és szóbeli
záróvizsgával fejeződik be. 

A képzés költsége: 75 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 31.

A képzés kezdete: 2005. október 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Szabóné dr. Gondos Piroska
(Tel.: 82/502-571, e-mail: ica@csoki.pfk.u-kaposvar.hu).

3.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, tanár, intézményvezető.
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A jelentkezés feltétele: felsőfokú pedagógus szakképzettség, továbbá legalább 3 év
tanítói, tanári munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés szabadon választott tanulmányi területe a koherens minőségbiztosítási
rendszerek, a minőségügy, az oktatásfejlesztés kreátori és felhasználói köréhez
kapcsolódó tantárgyait öleli fel (minőségirányzatok, minőségbiztosítási módszerek,
szervezetfejlesztés, folyamatirányítás, mérés-értékelés, pedagógiai programok
minőségbiztosítása, minőségi mutatók értékelése). A teljes képzés ideje 4 félév, 360
tanóra (szabadon választott tanulmányi terület: 180 óra), amelyet a főiskolán tartott
előadások, szemináriumi foglalkozások és gyakorlatok töltenek ki. A tanulmányok
teljesítését a félévek végén gyakorlati jegyekkel, kollokviumokkal és egy szigorlattal
ellenőrzik. A képzés a szakdolgozat megírásával, annak bizottság előtti
megvédésével és szóbeli záróvizsgával fejeződik be. 

A képzés költsége: 75 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 31.

A képzés kezdete: 2005. október 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Maksay
Klára
(Tel.: 82/502-503, e-mail: maksay@csoki.pfk.u-kaposvar.hu).

4.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI JOGI
ISMERETEK

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító, tanár,
gyógypedagógus, kollégiumi nevelő, szociálpedagógus, szakoktató,
intézményvezető, gyakorlatvezető tanító, szakértő; vizsgaelnök; szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: egyetemi és főiskolai szintű pedagógusi szakképzettség,
továbbá legalább 3 év pedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés kötelező tanulmányi területének keretében a közigazgatási vezetési
ismereteken túl, a nevelési-oktatási intézmény fejlesztését, minőségbiztosítását, a
hatékonyság mérési módjait, a pedagógus munkatevékenységeit, a sajátos
csoportok neveléséhez szükséges ismereteket öleli fel. A választható tanulmányi
terület nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet működését és külső kapcsolatait
jogi szempontból tekinti át. Ennek megfelelően a lehető legszélesebben foglalkozik a
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közoktatás jogi kérdéseivel, az alkotmányjog, közigazgatási, polgári, büntető, munka,
család, szociális jog érintésével. A képzés előadások, szemináriumi foglalkozások és
gyakorlatok keretében folyik. A tanulmányok teljesítését a félévek végén gyakorlati
jegyekkel, kollokviumokkal és egy szigorlattal ellenőrzik. A képzés a szakdolgozat
megírásával, annak bizottság előtti megvédésével és szóbeli záróvizsgával fejeződik
be.

A képzés költsége: 75 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 31.

A képzés kezdete: 2005. október 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy: Kis Jenőné dr.
Kenesei Éva (Tel.: 82/502-554, e-mail: kenesei@csoki.pfk.u-kaposvar.hu).

5.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: AZ ÓVODAI ZENEI NEVELÉS LEGÚJABB
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: óvodapedagógusi
szakképzettség.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, szakvezető,
szakértő, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú vagy főiskolai szintű óvodapedagógusi
szakképzettség, legalább 3 év pedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:

A képzés kötelező tanulmányi területének keretében a közigazgatási vezetési
ismereteken túl, a nevelési-oktatási intézmény fejlesztését, minőségbiztosítását, a
hatékonyság mérési módjait, a pedagógus munkatevékenységeit, a sajátos
csoportok neveléséhez szükséges ismereteket öleli fel. A választható tanulmányi
terület keretében az óvodapedagógusok meglévő zenei ismereteinek felújításán túl,
új ismeretek, eljárások, módszerek bevezetésére és gyakorlati alkalmazására kerül
sor. Ennek megfelelően a lehető legszélesebben foglalkozik a kisgyermekek zenei
nevelését segítő felkészítéssel, amely felöleli a szolfézs-zeneelmélet; hangszerjáték,
gyermekhangszer-készítés; hang-játék-mozgás; zenepedagógia; néphagyomány,
népi gyermekjáték; zeneirodalom területét. A képzés előadások, szemináriumi
foglalkozások és gyakorlatok keretében folyik. A tanulmányok teljesítését a félévek
végén gyakorlati jegyekkel, kollokviumokkal és egy szigorlattal ellenőrzik. A képzés a
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szakdolgozat megírásával, annak bizottság előtti megvédésével és szóbeli
záróvizsgával fejeződik be.

A képzés költsége: 75 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 31.

A képzés kezdete: 2005. október 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Kis Jenőné
dr. Kenesei Éva 
(Tel.: 82/502-554, e-mail: kenesei@csoki.pfk.u-kaposvar.hu).

6.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: AZ ALAPFOKÚ ISKOLAI ZENEI NEVELÉS
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: tanítói szakképzettség.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, tanár, szakvezető,
szakértő, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú tanítói szakképzettség, legalább 3 év pedagógusi
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:

A képzés kötelező tanulmányi területének keretében a közigazgatási vezetési
ismereteken túl, a nevelési-oktatási intézmény fejlesztését, minőségbiztosítását, a
hatékonyság mérési módjait, a pedagógus munkatevékenységeit, a sajátos
csoportok neveléséhez szükséges ismereteket öleli fel. A választható tanulmányi
terület keretében a meglévő zenei ismeretek felújításán túl, új ismeretek, eljárások,
módszerek bevezetésére és gyakorlati alkalmazására kerül sor. A gyermekek zenei
nevelését segítő felkészítés felöleli a szolfézs-zeneelmélet; karvezetés;
hangszerjáték; zenetörténet; hang-játék-mozgás; zenepedagógia területét. A képzés
előadások, szemináriumi foglalkozások és gyakorlatok keretében folyik. A
tanulmányok teljesítését a félévek végén gyakorlati jegyekkel, kollokviumokkal és egy
szigorlattal ellenőrzik. A képzés a szakdolgozat megírásával, annak bizottság előtti
megvédésével és szóbeli záróvizsgával fejeződik be.

A képzés költsége: 75 000-80 000 Ft/félév.



140

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 31.

A képzés kezdete: 2005. október 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Kis Jenőné
dr. Kenesei Éva
(Tel.: 82/502-554, e-mail: kenesei@csoki.pfk.u-kaposvar.hu).
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XI. Felsőoktatási intézmény neve:  Kecskeméti Főiskola
 
A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért felelős kar
megnevezése:
 Tanítóképző Főiskolai Kar (6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.)
 

 1.
 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

 A program pontos megnevezése: A TANÍTÓI, ÓVODAPEDAGÓGUSI
PEDAGÓGUS MESTERSÉG ÚJ ISMERETEI
 
 Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: óvodapedagógus, tanító.
 
 Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító.
 
 A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű óvodapedagógus, tanító szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A képzés célja, hogy kiegészítse a tanítók, óvodapedagógusok alapképzésben
szerzett pedagógiai-pszichológiai ismereteit. Elméleti és gyakorlati ismereteik
megerősítésével, elmélyítésével, bővítésével készítse fel a résztvevőket, és adjon
segítséget ahhoz, hogy a neveléstudomány, a pszichológia és a
társadalomtudományok új eredményeit gyakorlatukba beépítsék, alkalmazzák,
különös tekintettel az oktatáspolitikai stratégia új kihívásaira. A 4 féléves képzés
során megismerkedhetnek a neveléselmélet, a pszichológia új eredményeivel,
gazdagíthatják differenciáló pszichológiai, gyermekvédelmi, mentálhigiénés,
romológiai, iskolaszociológiai ismerteiket. Betekintést nyerhetnek a sajátos nevelési
igényű gyermekek nevelésének-oktatásának kérdésköreibe, az inkluzív nevelés
problémáiba. Tájékozódhatnak új módszertani eljárásokról, így a kooperatív
tanulásról, tájékozódhatnak a pedagógiai mérés-értékelés, a minőségirányítás,
minőségértékelés aktuális kérdéseiről. A szabadon választható kurzusok az egyéni
érdeklődésnek megfelelően további differenciált ismeretszerzésre adnak lehetőséget.

A képzés költsége: 60 000-90 000 Ft.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 
neve: Tóth József, oktatásszervezési előadó
elérhetősége: Kecskeméti Főiskola Továbbképzési és Vizsgközpont, 6000
Kecsmkemét, Kaszap u. 6-14.
tel.: 76/501-776, e-mail: toth.jozsef@tfk.kefo.hu
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 2.

 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

 A program pontos megnevezése: TANÍTÓK, ÓVODAPEDAGÓGUSOK
SZOCIÁLIS-SZOCIÁLPEDAGÓGIAI FELADATAI A NEVELÉSI-OKTATÁSI
INTÉZMÉNYEKBEN
 
 Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: óvodapedagógus, tanító.
 
 Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító.
 
 A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű óvodapedagógus, tanító szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A képzés célja: a tanítók, óvodapedagógusok érzékennyé tétele, felkészültségük
erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényelte szociálpedagógiai típusú
munkára, hogy eredményesebben nyújthassanak segítséget az iskolában egyre
nagyobb számban jelen lévő tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő, nehezen
nevelhető vagy veszélyeztetett gyermekeknek. A felkészítés segítséget kíván adni
olyan szakmai tevékenység ellátására, amelynek során a pedagógusok �
együttműködésben a problémamegoldásban kompetens más szakemberekkel � a
gyermek korosztály kapcsolati, tanulási, szociális problémáit egységben, komplex
rendszerben kezelve tudják értelmezni. Elősegíti, hogy a pedagógusok a pedagógiai
folyamatok optimálisabb tervezésével, kialakításával az érintettekkel, azok
csoportjaival, családjaikkal jobban együttműködve, a környezet erőforrásait
mozgósítva segítsék a gyermek és környezete egyensúlyának megtartását, a
felbomlott egyensúly helyreállítását, segítsék szociális integrációjukat.

A képzés költsége: 60 000-90 000 Ft.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 
neve: Tóth József, oktatásszervezési előadó
elérhetősége: Kecskeméti Főiskola Továbbképzési és Vizsgközpont, 6000
Kecsmkemét, Kaszap u. 6-14.
tel.: 76/501-776, e-mail: toth.jozsef@tfk.kefo.hu
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3.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: TANÍTÓI SZAKKÉPZETTSÉG ANGOL

MŰVELTSÉGI TERÜLETÉNEK  LEGÚJABB ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: tanító.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító.

A jelentkezés feltétele: tanítói szakképzettség és legalább 3 év pedagógus

munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A képzés célja a tanítói képzés keretében szerezhető angol idegen nyelvi műveltségi

terület ismereteinek megújítása és kiegészítése a nevelés-és nyelvtudomány új

eredményeivel, az utóbbi tíz esztendőben felmerült új nyelvoktatási problémakörök

áttekintésével.

A képzés költsége: 80-95.000 Ft/félév (a létszámtól, ill. a képzés helyétől függően)

A jelentkezés határideje: 2005. június 15

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Tóth József

elérhetősége: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, 

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. 

telefon: 76/501-776.

e-mail: toth.jozsef@tfk.kefo.hu.
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4.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS A DIFFERENCIÁLT

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS ÉS TANULÁSSZERVEZÉS FELADATAIRA

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: óvodapedagógus, tanító.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító.

A jelentkezés feltétele: óvodapedagógus, tanító szakképzettség és legalább 3 év

pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A képzés célja a résztvevők óvodapedagógusi, tanítói képzésben szerzett

ismereteinek megújítása és kiegészítése a neveléstudomány, a gyógy- és a

fejlesztőpedagógia, valamint a pszichológia új eredményeivel. Az új tudományos és

tapasztalati eredményeken túl a tanulási zavarok diagnosztikájához, a differenciált

képesség és tanulásszervezési eljárások megvalósításához is segítséget nyújt a

képzés. Célja továbbá a pedagógusok elfogadó és segítő attitűdjének erősítése a

sajátos szükségletű gyermekek integrációja érdekében. 

A képzés költsége: 80-95.000 Ft/félév (a létszámtól, ill. a képzés helyétől függően)

A jelentkezés határideje: 2005. június 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy
neve: Tóth József

elérhetősége: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, 

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. 

telefon: 76/501-776

e-mail: toth.jozsef@tfk.kefo.hu.
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 5.
A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: INFORMATIKAI ISMERETEK NYÚJTÁSA

ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK ÉS TANÍTÓKNAK

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: óvodapedagógus, tanító.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító.

A jelentkezés feltétele: óvodapedagógusi, tanítói szakképzettség és legalább 3 év

pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
Közismert és elfogadott, hogy az információs társadalom kihívásai leginkább a

pedagógusokat érintik. A megfelelés, az informatikai ismeretek szinten tartása

hatalmas feladatot ró a pedagógusra. Az informatikai ismeretek elavulási sebessége,

az információs infrastruktúra korábbi hiányosságai indokolják az informatikai

ismeretek megalapozását, felújítását, kiegészítését. Ezt a célt szolgálja a négy

félévre tervezett pedagógus-szakvizsgát adó, alap- és speciális modult alkalmazó

képzésünk.

A képzés költsége: 80-95.000 Ft/félév (a létszámtól, ill. a képzés helyétől függően).

A jelentkezés határideje: 2005. június 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Tóth József

elérhetősége: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, 

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. 

telefon: 76/501-776

e-mail: toth.jozsef@tfk.kefo.hu.
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6.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: KÖRNYEZETI NEVELÉSI ISMERETEK

NYÚJTÁSA ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK, TANÍTÓKNAK

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: óvodapedagógus, tanító.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító.

A jelentkezés feltétele: óvodapedagógusi, tanítói szakképzettség és legalább 3 év

pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A képzés célja a résztvevők óvodapedagógusi és tanítói képzésben szerzett

ismereteinek megújítása és kiegészítése a természettudomány új eredményeivel, a

környezeti nevelés korszerű módszereivel.

A képzés elősegíti egy olyan tudásszint elérését, és olyan attitűd kialakulását,

amelynek birtokában képesek lesznek a tanulókban az ökológiai szemléleten alapuló

világkép és környezeti kultúra, valamint a környezettudatos magatartásformák

kialakítására. 

A képzés költsége: 80-95.000 Ft/félév (a létszámtól, ill. a képzés helyétől függően)

A jelentkezés határideje: 2005. június 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Tóth József

elérhetősége: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, 

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. 
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telefon: 76/501-776

e-mail: toth.jozsef@tfk.kefo.hu.

7. 

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ PEDAGÓGIAI

ISMERETEK NYÚJTÁSA TANÍTÓKNAK, ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: óvodapedagógus, tanító.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító.

A jelentkezés feltétele: óvodapedagógus, tanító szakképzettség és legalább 3 év

pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A képzés célja a résztvevők óvodapedagógusi, tanítói képzésben szerzett

ismereteinek megújítása és kiegészítése a nevelés-és nyelvtudomány új

eredményeivel, logopédiai ismeretekkel annak érdekében, hogy a pedagógusok

alkalmassá váljanak nyelvfejlesztő tevékenység végzésére, hatékonyan alkalmazzák

a drámapedagógiai módszerek elemeit mind a pozitív, mind a negatív irányban

átlagtól eltérő gyermekek nyelvi fejlesztésében, nagyobb hatékonysággal legyenek

képesek együttműködni a logopédussal, biztonsággal ismerjék fel a beszédhibákat,

legyenek képesek szerepet vállalni a prevenciós munkában, biztonságosan

végezhessenek beszédészlelésre, beszédmegértésre irányuló fejlesztési munkát,

logopédus irányításával részt vehessenek a beszédhangok automatizálásában, a

beszédindítás nehézségeinek leküzdésében.

A képzés költsége: 80-95.000 Ft/félév (a létszámtól, ill. a képzés helyétől függően)

A jelentkezés határideje: 2005. június 15.
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A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Tóth József

elérhetősége: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, 

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. 

telefon: 76/501-776

e-mail: toth.jozsef@tfk.kefo.hu.

8. 

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A PROJEKTPEDAGÓGIA ELMÉLETI ÉS

MÓDSZERTANI ISMERETEI TANÍTÓKNAK, ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: óvodapedagógus, tanító.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító.

A jelentkezés feltétele: óvodapedagógusi, tanítói szakképzettség és legalább 3 év

pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A képzés célja a tanítói és óvodapedagógusi képzésben szerzett ismeretek

megújítása és kiegészítése a neveléstudomány, kiemelten a projektpedagógia

területén.

A projektpedagógia a herbarti, a hagyományos elméleti pedagógiai modell mellett

létező másik elméleti pedagógiai modell. Mindkét modellnek megvan a saját tanítás-,

tanulásszervezési stratégiája, módszerei. A hagyományos és a projektpedagógia

nem kizárja, hanem feltételezi, kiegészíti egymást. Jelen kurzuskínálat azokat az

elméleti ismereteket, és gyakorlati alkalmazásokat ismerteti meg az érdeklődőkkel,
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amelyekkel a magyar oktatás és nevelés törés- és zökkenőmentes megújítása

megvalósítható.

A képzés költsége: 80-95.000 Ft/félév (a létszámtól, ill. a képzés helyétől függően).

A jelentkezés határideje: 2005. június 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Tóth József

elérhetősége: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, 

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. 

telefon: 76/501-776

e-mail: toth.jozsef@tfk.kefo.hu.

9.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: ERDEI ISKOLAI ÉS ÓVODAI

FOGLALKOZÁSOK MEGTARTÁSÁHOZ ISMERETEK NYÚJTÁSA

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: óvodapedagógus, tanító

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító.

A jelentkezés feltétele: óvodapedagógus, tanító szakképzettség és legalább 3 év

pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A képzés célja, hogy a résztvevő szerezzenek megfelelő elméleti és gyakorlati

ismereteket az erdei iskolai és erdei óvodai foglalkozások megtartásához, továbbá a
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résztvevők óvodapedagógusi és tanítói képzésben szerzett ismereteinek megújítása

és kiegészítése a természettudomány új eredményeivel, a környezeti nevelés

korszerű módszereivel. A képzésben részt vevők megismerik azokat a speciális

(különös tekintettel a projekt módszerre) módszereket, amelyek az eredményes erdei

iskolai programok megtartásához szükségesek. A képzés elősegíti, hogy egy olyan

tudásszintet érjenek el, és alakuljon ki bennük olyan attitűd, amelynek birtokában

képesek lesznek a tanulókban az ökológiai szemléleten alapuló világkép és

környezeti kultúra, valamint a környezettudatos magatartásformák kialakítására. 

A képzés költsége: 80-95.000 Ft/félév (a létszámtól, ill. a képzés helyétől függően)

A jelentkezés határideje: 2005. június 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Tóth József

elérhetősége: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, 

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. 

telefon: 76/501-776

e-mail: toth.jozsef@tfk.kefo.hu.

10.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: ÚJ UTAK AZ ANYANYELVI NEVELÉSBEN

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: tanító.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító.
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A jelentkezés feltétele: óvodapedagógus, tanító szakképzettség és legalább 3 év

pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A képzés célja a résztvevők óvodapedagógusi, tanítói képzésben szerzett

ismereteinek megújítása és kiegészítése a neveléstudomány, a pszichológia, az

alkalmazott nyelvtudomány és az anyanyelvi tantárgy-pedagógia új eredményeivel.

Az új tudományos és tapasztalati eredményeken kívül az anyanyelvi nevelésben

végzett pedagógia folyamatok, módszerek és stratégiák elemzése és az ezen a téren

szükséges képességek fejlesztése is célja a képzésnek.

A képzés költsége: 80-95.000 Ft/félév (a létszámtól ill. a képzés helyétől függően

A jelentkezés határideje: 2005. június 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Tóth József

elérhetősége: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, 

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. 

telefon: 76/501-776

e-mail: toth.jozsef@tfk.kefo.hu

11.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: az
iskolai oktatás 5-6. évfolyamán a nem szakrendszerű oktatásra felkészítő képzés.

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS AZ ISKOLAI OKTATÁS 5-6.

ÉVFOLYAMÁN A NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS FELADATAIRA

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: tanító, tanár.
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Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, tanár.

A jelentkezés feltétele: tanító, tanár szakképzettség és legalább 3 év pedagógus

munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A képzés célja pedagógusok felkészítése az általános iskola ötödik-hatodik

osztályában nem szakrendszerű oktatás folytatására; különösen az önálló tanulás, az

információszerzés és �feldolgozás módozataira; a kommunikációs és anyanyelvi

kompetenciák, a szociális képességek továbbfejlesztésére. A képzés során a

résztvevők megismerik a 6-12 éves korosztályra jellemző fejlődési sajátosságokat; az

általános iskola alapozó szakaszában dominánsan fejlesztendő

képességegyütteseket (különösen az önálló tanulás képességeit, a kommunikációs,

a szociális kompetenciákat, a térbeli-időbeli-mennyiségi viszonyokban való

tájékozódás képességeit); a képességfejlesztés lehetséges eljárásait, módszereit

(elsősorban szakterületükkel összefüggő módszertani képzettségük keretein belül); a

tanulók aktuális fejlettségéhez igazodó differenciált fejlesztés módszereit. A képzési

program témaköreit kiegészítő témáit a pedagógus-szakvizsga képesítési

követelményeiről szóló 41/1999. (X.13.) OM rendelet 3. számú melléklete határozza

meg.

A képzés költsége: 80-95.000 Ft/félév (a létszámtól, ill. a képzés helyétől függően)

A jelentkezés határideje: 2005. június 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Tóth József

elérhetősége: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, 

6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. 

telefon: 76/501-776

e-mail: toth.jozsef@tfk.kefo.hu.
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XII. Felsőoktatási intézmény neve: Kodolányi János Főiskola (8000
Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 59.)

1.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A NYELVTANÁR, NYELV ÉS IRODALOM
SZAKOS TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG (ANGOL, FRANCIA, NÉMET) LEGÚJABB
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű angol
nyelvtanár, német nyelvtanár, francia nyelvtanár, főiskolai szintű angol nyelv és
irodalom szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár, francia nyelv és
irodalom tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: főiskolai szintű
szakképzettséggel rendelkező nyelvtanárok (angol, német, francia), a
felnőttoktatásban dolgozó nyelvtanárok.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű nyelv és irodalom szakos tanár vagy
nyelvtanár (angol, francia, német) szakképzettség és 3 év nyelvtanári gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A szakirányú továbbképzés célja, hogy a képzésre jelentkező nyelvpedagógusok
(angol, német, francia) a közoktatás általános kihívásain túlmenően jelenlegi, a
nyelvtanári szakmához tartozó ismereteiket felfrissítsék, bővítsék. Ezen
posztgraduális továbbképzésen a nyelvpedagógusok idegen nyelvi, szaktárgyi,
szakdidaktikai, személyi és társadalmi kompetenciáit kívánják fejleszteni korszerű,
gyakorlatorientált felnőttoktatási metodika alkalmazásával. A továbbképzésen
résztvevő kollégák többek között a következő tárgyak kapcsán dolgoznak fel
problémákat: Európa-tanulmányok, közigazgatási ismeretek, szervezet- és
vezetéselmélet, pedagógiai mentálhigiéné, ifjúságvédelem és tehetséggondozás,
minőségbiztosítás, hazai és külföldi nyelvoktatási kutatások, a 80-as, 90-es évek
irodalma, multimédiás nyelvoktatási technikák, modern országismereti
beszédgyakorlat, tankönyv-és taneszközpiaci ismeretek, országismereti projektek. Az
általános pedagógiai-pszichológiai tárgyakkal való foglalkozás után, a harmadik és
negyedik félévekben a képzés 90%-a a célnyelven történik. A képzésben résztvevő
kollégák egy komplex szigorlatot, 14 kollokviumot tesznek le a szakdolgozat leadása
és a záróvizsga előtt. 

A képzés költsége: 55 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.
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A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Tóth
Zsuzsanna
(Tel.: 22/348-911, e-mail: tk@mail.kodolanyi.hu).

2.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI
ÁLTALÁNOS ISMERETEK MEGÚJÍTÁSA

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű tanári szakképzettség és minimum 3 év
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A továbbképzést azon, bármely tárgyat tanító tanár kollégáknak ajánlják, akik
szeretnék általános pedagógiai és pszichológiai elméleti és gyakorlati ismereteiket,
készségeiket és képességeiket bővíteni. A képzés két fő részből áll. A kötelezően
oktatott blokkban Európa-tanulmányokat, közigazgatási ismereteket, közoktatás-
rendszertant, szervezet-és vezetéselméletet, médiaismeretet, kutatásmódszertani és
minőségbiztosítási ismereteket hallgathatnak, alaposabb ismereteket szerezhetnek a
pedagógiai folyamattervezés, a pedagógiai mentálhigiéné, a pedagógiai stratégiák
területéről valamint elsajátíthatják a képzés profiljába vágó pszichológiai,
ifjúságvédelmi, tehetséggondozó és felnőttoktatási ismereteket. A képzés második
felében a nevelés társadalmi alapjaival, a modern iskolapedagógiával,
fejlődéslélektannal, neveléslélektannal, pedagógiai konfliktusmegoldással
foglalkozhatnak valamint önismereti, kommunikációs és autogén tréningeken
vehetnek részt a hallgatók. A képzést választható tárgyak egészítik ki. A képzés
levelező formában folyik.

A képzés költsége: 55 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Tóth
Zsuzsanna
(Tel.:22/348-911, e-mail: tk@mail.kodolanyi.hu).
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3.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
pedagógus munkakört betöltő, de pedagógus szakképzettséggel nem
rendelkezőknek pszichológiai-pedagógiai ismeretek nyújtása.

A program pontos megnevezése: PEDAGÓGUS MUNKAKÖRT BETÖLTŐ,
PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL NEM RENDELKEZŐ PEDAGÓGUSOKNAK
MEGHIRDETETT KÉPZÉS (KOLLÉGIUMI NEVELŐK)

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: kollégiumi nevelők.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú szakirányú szakképzettség és minimum 3 év
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A továbbképzést azon pedagógus munkakörben foglalkoztatottaknak ajánlják, akik
szeretnék általános pedagógiai és pszichológiai elméleti és gyakorlati ismereteiket,
készségeiket és képességeiket bővíteni. A képzés két fő részből áll. A kötelezően
oktatott blokkban Európa-tanulmányokat, közigazgatási ismereteket, közoktatás-
rendszertant, szervezet-és vezetéselméletet, médiaismeretet, kutatásmódszertani és
minőségbiztosítási ismereteket hallgathatnak, alaposabb ismereteket szerezhetnek a
pedagógiai folyamattervezés, a pedagógiai mentálhigiéné, a pedagógiai stratégiák
területéről valamint elsajátíthatják a képzés profiljába vágó pszichológiai,
ifjúságvédelmi, tehetséggondozó és felnőttoktatási ismereteket. A képzés második
felében a nevelés társadalmi alapjaival, a modern iskolapedagógiával,
fejlődéslélektannal, neveléslélektannal és pedagógiai szociálpszichológiával
foglalkozhatnak a hallgatók. A képzést választható neveléstudományi és
társadalomtudományi tárgyak egészítik ki. A képzés levelező formában folyik.

A képzés költsége: 55 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Tóth
Zsuzsanna
(Tel.: 22/348-911, e-mail: tk@mail.kodolanyi.hu).

4.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: SZAKTANÁCSADÓI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS
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Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános és középiskolai
nyelvtanárok (angol, német, francia), a felnőttoktatásban dolgozó nyelvtanárok,
gyakorlatvezető tanárok, szaktanácsadók.

A jelentkezés feltétele: nyelv és irodalom szakos tanár vagy nyelvtanár
szakképzettség és minimum 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A továbbképzés célja, hogy a képzésre jelentkező nyelvpedagógusok (angol, német,
francia) a közoktatás általános kihívásain túlmenően jelenlegi, a nyelvtanári
szakmához tartozó ismereteiket bővítsék és egyben felkészüljenek az idegen nyelvi
szaktanácsadói szerepre. Ezen posztgraduális továbbképzésen a nyelvpedagógusok
idegen nyelvi, szakdidaktikai, szociális, személyi és társadalmi kompetenciáit
kívánják fejleszteni korszerű, gyakorlatorientált felnőttoktatási metodika
alkalmazásával. A továbbképzésen résztvevő kollégák többek között a következő
tárgyak kapcsán dolgoznak fel problémákat: Európa-tanulmányok, közigazgatási
ismeretek, szervezet- és vezetéselmélet, pedagógiai mentálhigiéné, ifjúságvédelem
és tehetséggondozás, minőségbiztosítás, hazai és külföldi nyelvoktatási kutatások, a
tanácsadás módszertana, nyelvoktatás-politikai ismeretek, nyelvoktatási módszerek,
a felnőttoktatás módszertana, a tanácsadói szerep és környezete, tanórák
megfigyelési technikái. Az általános pedagógiai-pszichológiai tárgyakkal való
foglalkozás után, a harmadik és negyedik félévekben a képzés 90%-a a célnyelven
történik. A képzésben résztvevő kollégák két komplex szigorlatot, 11 kollokviumot
tesznek le a szakdolgozat leadása és a záróvizsga előtt. 

A képzés költsége: 60 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Tóth
Zsuzsanna
(Tel.: 22/348-911, e-mail: tk@mail.kodolanyi.hu).

5.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: mérési
és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: SZAKÉRTŐI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános és középiskolai
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nyelvtanárok (angol, német, francia), a felnőttoktatásban dolgozó nyelvtanárok,
szakértők, gyakorlatvezető tanárok, nyelvi munkaközösség-vezetők.

A jelentkezés feltétele: nyelv és irodalom szakos tanár, illetve nyelvtanár
szakképzettség és minimum 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A továbbképzés célja, hogy a képzésre jelentkező nyelvpedagógusok (angol, német,
francia) a közoktatás általános kihívásain túlmenően jelenlegi, a nyelvtanári
szakmához tartozó ismereteiket bővítsék és egyben felkészüljenek az idegen nyelvi
szakértői szerepre. Ezen posztgraduális továbbképzésen a nyelvpedagógusok
idegen nyelvi, szakdidaktikai, szociális, személyi és társadalmi kompetenciáit
kívánják fejleszteni korszerű, gyakorlatorientált felnőttoktatási metodika
alkalmazásával. A továbbképzésen résztvevő kollégák többek között a következő
tárgyak kapcsán dolgoznak fel problémákat: Európa-tanulmányok, közigazgatási
ismeretek, szervezet- és vezetéselmélet, pedagógiai mentálhigiéné, ifjúságvédelem
és tehetséggondozás, minőségbiztosítás, hazai és külföldi nyelvoktatási kutatások, a
szakértői szerep, nyelvi tantervek értékelése, nyelvoktatás-politikai ismeretek,
minőségbiztosítás a nyelvoktatásban, a felnőttoktatás módszertana,
tananyagvizsgálat, a szakértői véleményezés. Az általános pedagógiai-pszichológiai
tárgyakkal való foglalkozás után, a harmadik és negyedik félévekben a képzés 90%-
a a célnyelven történik. A képzésben résztvevő kollégák két komplex szigorlatot, 12
kollokviumot tesznek le a szakdolgozat leadása és a záróvizsga előtt. 

A képzés költsége: 60 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Tóth
Zsuzsanna
(Tel.: 22/348-911, e-mail: tk@mail.kodolanyi.hu).

6.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: mérési
és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: A KÖZOKTATÁSI VEZETŐ SZAKIRÁNYÚ
TOVÁBBKÉPZÉST VÉGZETT PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA SZAKTANÁCSADÓI
VAGY SZAKÉRTŐI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS 

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: intézményvezetők, idegen
nyelveket tanító pedagógusok.
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A jelentkezés feltétele: közoktatásvezetői szakirányú továbbképzésben szerzett
szakképzettség, nyelv és irodalom szakos tanár vagy nyelvtanár szakképzettség és
minimum 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A továbbképzést azon, pedagógus kollégáknak ajánlják, akik már sikeresen
elvégezték a közoktatásvezetői szakirányú továbbképzést, de szeretnék általános
pedagógiai és pszichológiai elméleti és gyakorlati ismereteiket, készségeiket és
képességeiket bővíteni illetve idegen nyelvi szaktanácsadói vagy szakértői képesítést
szerezni. A képzés két fő részből áll.  A kötelezően oktatott blokkban eddigi
tanulmányaik beszámításával Európa-tanulmányokat, kutatásmódszertani és
pedagógiai folyamattervezési ismereteket sajátíthatnak el, alaposabb ismereteket
szerezhetnek a pedagógiai folyamattervezés, a pedagógiai mentálhigiéné, a
pedagógiai stratégiák területéről valamint elsajátíthatják a képzés profiljába vágó
pszichológiai, ifjúságvédelmi, tehetséggondozó és felnőttoktatási ismereteket.  A
képzés második felében a kollégák választhatnak a főiskola által meghirdetett
alszakirányok közül, mint idegen nyelvi szaktanácsadó, vagy idegen nyelvi szakértő
ismeretek. A képzés levelező tagozatos formában az eddigi tanulmányok
beszámításával � figyelembe véve a kötelező tanulmányi terület óraszámát is � 270
órában folyik.

A képzés költsége: 60 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Tóth
Zsuzsanna 
(Tel.: 22/348-911, e-mail: tk@mail.kodolanyi.hu).

7.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: KÖZIGAZGATÁSI, TANÜGYIGAZGATÁSI,
NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI ISMERETEK

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: bármely pedagógus.

A jelentkezés feltétele: pedagógus szakképzettség és minimum 3 év pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés két fő részből áll. A kötelezően oktatott blokkban Európa-tanulmányokat,
közigazgatási ismereteket, közoktatás-rendszertant, szervezet-és vezetéselméletet,
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médiaismeretet, kutatásmódszertani és minőségbiztosítási ismereteket
hallgathatnak, alaposabb ismereteket szerezhetnek a pedagógiai folyamattervezés, a
pedagógiai mentálhigiéné, a pedagógiai stratégiák területéről valamint elsajátíthatják
a képzés profiljába vágó pszichológiai, ifjúságvédelmi, tehetséggondozó és
felnőttoktatási ismereteket. A képzés második felében a nevelés társadalmi
alapjaival, az interkulturális neveléssel, a fenntartható fejlődés pedagógiájával,
nevelésetikával, a kognitív tudományokkal, a felnőttoktatás módszertanával,
drogprevencióval, intézményi kommunikációval, kooperatív technikákkal
foglalkozhatnak, valamint autogén tréningeken vehetnek részt a hallgatók. A képzést
választható tárgyak egészítik ki. A képzés levelező formában folyik.

A képzés költsége: 60 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Tóth
Zsuzsanna
(Tel.: 22/348-911, e-mail: tk@mail.kodolanyi.hu).
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XIII. Felsőoktatási intézmény neve: Magyar Képzőművészeti Egyetem (1062
Budapest, Andrássy út 69-71.).

1.

 A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: MÚZEUMI KURÁTOR ÉS
RENDEZVÉNYSZERVEZŐ ISMERETEK PEDAGÓGUSOKNAK

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános és középiskolai rajz,
vizuális nevelés, geometria, művészettörténet szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű rajz, vizuális nevelés,
geometria, művészettörténet szakos tanári szakképzettség és legalább 3 év
pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A múzeumi kurátor (és kiállításrendező) egy viszonylag új feladatkör a múzeumi
területen. A kurátor-kiállításrendező főként az időszaki kiállításokkal kapcsolatos
elméleti és gyakorlati feladatokat koordinálja a kiállítás gondolatának
megszületésétől annak bezárásáig, illetve elszállításáig.
A bonyolult sokrétű feladatsor (meghívó, katalógus, plakát, nyomdai ügyintézés,
szervezés, szállítás, vámügyintézés, kiállításrendezés /szakember irányításával/,
megnyitószervezés, műtárgyvédelem stb.) sokoldalúan képzett szakembert igényel,
aki mintegy karmestere, mindenese és a különböző területek összefogója Az iskola
múzeumokban (kiállítóhelyeken). Fontos feladata lehet még, természetesen
nyelvtudás birtokában a külföldi kapcsolattartás (cserekiállítások), ezért a kurzuson
órát adó kiváló szakemberek körképet nyújtanak a világ múzeumi szervezeteiről is.
A képzés ideje 4 félév, amelyben ezen választható tanulmányi terület aránya 180 óra
(2 félév). A tanulmányok teljesítését a szemeszterek végén gyakorlati jegyekkel,
illetve kollokviumi osztályzatokkal ismerik el. A képzés szakdolgozat megírásával és
megvédésével, valamint szóbeli záróvizsgával fejeződik be.

A képzés költsége: 80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Czotter
Aranka 
OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Kft., Oktatási Osztály.
(Tel.: 320-2475, e-mail: tanulmányi@okker.hu).

mailto:tanulm�nyi@okker.hu)
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2.

 A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
szakértői, szaktanácsadói feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: SZAKÉRTŐI, SZAKTANÁCSADÓI
FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS A RAJZ, VIZUÁLIS NEVELÉS, GEOMETRIA,
MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZAKOS TANÁROK SZÁMÁRA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános és középiskolai rajz,
vizuális nevelés, geometria, művészettörténet szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű rajz, vizuális nevelés,
geometria, művészettörténet szakos tanári szakképzettség és legalább 3 év
pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A vizuális nevelés rendszerében dolgozó pedagógusok a képzés során felkészülnek
szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátására, az új szakmai követelmények
biztosítására és érvényesítésére, a hozzájuk rendelt feladatoknak szakmai közegben
történő előkészítésére és folyamatos ellenőrzésére. A szakértők és szaktanácsadók
szerzett tudása nem marad a szakmaiság szűk keretei között; megismerik szakmájuk
filozófiai, szociológiai és pszichológiai vonatkozásait is. A képzett szakértők és
szaktanácsadók együttműködnek a nevelés- és oktatásügy szakmai intézményeivel,
közreműködésükkel az iskolafenntartók, a nevelők, a diákok és a szülők között
organikus kapcsolatrendszer alakul ki. A szakértők és szaktanácsadók képesek
lesznek a pedagógiai problémák szélesebb nyilvánosság előtt való megjelenítésére
is. 
A képzés ideje 4 félév, amelyben ezen választható tanulmányi terület aránya 180 óra
(2 félév). A tanulmányok teljesítését a félévek végén gyakorlati jegyekkel, illetve
kollokviumi osztályzatokkal ismerik el. A képzés szakdolgozat megírásával és
megvédésével, valamint szóbeli záróvizsgával fejeződik be.

A képzés költsége: 80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Czotter
Aranka 
OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Kft., Oktatási Osztály.
(Tel.: 320-2475, e-mail: tanulmányi@okker.hu).
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3.

 A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: RAJZ, VIZUÁLIS NEVELÉS, GEOMETRIA,
MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZAKOS TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános és középiskolai rajz,
vizuális nevelés, geometria, művészettörténet szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű rajz, vizuális nevelés,
geometria, művészettörténet szakos tanári szakképzettség és legalább 3 év
pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A továbbképzés fő témakörei: a rajztanítás, a vizuális nevelés aktuális elméleti és
gyakorlati területeinek megismertetése a képzésben résztvevő pedagógusokkal.
Ezen belül kiemelten: a kortárs képzőművészet történeti beágyazódása, legújabb
irányzatai és törekvései, a művészi problémák filozófiai aspektusai. Helyt kap a
képzésben az új művészeti médiumok megismertetése, azok hatása a nevelői
munkára, különös tekintettel a vizuális környezet alakítására, illetve a létező vizuális
kultúra kritikai elemzésére. Tájékoztatást kapnak a pedagógusok a vizuális
kommunikáció, a médiaelmélet és -gyakorlat, valamint a művészetpszichológia
aktuális kérdéseiről is. 
A képzés ideje 4 félév, amelyben ezen választható tanulmányi terület aránya 180 óra
(2 félév). A tanulmányok teljesítését a félévek végén gyakorlati jegyekkel, illetve
kollokviumi osztályzatokkal ismerik el. A képzés szakdolgozat megírásával és
megvédésével, valamint szóbeli záróvizsgával fejeződik be.

A képzés költsége: 80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Czotter
Aranka 
OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Kft., Oktatási Osztály.
(Tel.: 320-2475, e-mail: tanulmányi@okker.hu).

4.

 A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: MÉDIA ÉS MULTIMÉDIA-PEDAGÓGIAI
ISMERETEK NYÚJTÁSA
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Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános és középiskolai rajz,
vizuális nevelés, geometria, művészettörténet szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű rajz, vizuális nevelés,
geometria, művészettörténet szakos tanári szakképzettség és legalább 3 év
pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés célja, hogy a gyakorló pedagógusok fölkészüljenek a média-nyilvánosság
által kínált jelenségek, illetve diktált kihívások befogadására, azok értelmezésére,
továbbá az ebben a közegben való aktív és autentikus szereplésre. A képzésben
résztvevők elméleti és gyakorlati szinten egyaránt elsajátítják a közírás és
közszereplés műfaji és magatartásbeli változatait, megismerkednek a szöveges és
vizuális kommunikáció alapjaival. Laboratóriumi körülmények között élhetnek a
közszereplés alkotói és közvetítői (írói és szerkesztői) eszközeivel, és levonhatják
mindezek pedagógiai konzekvenciáit. 
A képzés keretei között kiemelt fontosságú helyet kap a multimédia-ismeretek
alapjainak elméleti és gyakorlati elsajátítása, és az itt született saját produktumok
szakértők által moderált elemzése is. 
A képzés ideje 4 félév, amelyben ezen választható tanulmányi terület aránya 180 óra
(2 félév). A tanulmányok teljesítését a félévek végén gyakorlati jegyekkel, illetve
kollokviumi osztályzatokkal ismerik el. A képzés szakdolgozat megírásával és
megvédésével, valamint szóbeli záróvizsgával fejeződik be.

A képzés költsége: 80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Czotter
Aranka 
OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Kft., Oktatási Osztály.
(Tel.: 320-2475, e-mail: tanulmányi@okker.hu).

5.

 A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: MÚZEUMPEDAGÓGIAI ISMERETEK
NYÚJTÁSA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános és középiskolai rajz,
vizuális nevelés, geometria, művészettörténet szakos tanár.
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A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű rajz, vizuális nevelés,
geometria, művészettörténet szakos tanári szakképzettség és legalább 3 év
pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A múzeumpedagógia a múzeológia és a pedagógia azon határterülete, melynek az a
célja, hogy a múzeumi (tágabb értelemben: minden olyan művészeti műalkotásokat
bemutató történeti, vagy kortárs kiállítóhely, galéria) kiállításokat megismertesse,
megértesse és közelebb vigye a különböző korú közönséghez.
A múzeumpedagógiával foglalkozó gyakorló pedagógus képzése, továbbképzése
hiánypótló és fontos feladat, a művészetek megismertetése és megszerettetése
miatt.
A képzés során a résztvevők megismerhetik a múzeum és kiállítóhely típusait, a
múzeumokban történő elméleti és gyakorlati tevékenységeket (gyűjtés, feldolgozás,
bemutatás) és elsajátíthatják a múzeumi órák és foglalkozások szervezésének és
megtartásának metodikáját is. A foglalkozásokat a legkiválóbb szakemberek tartják.
A képzés ideje 4 félév, amelyben ezen választható tanulmányi terület aránya 180 óra
(2 félév). A tanulmányok teljesítését a félévek végén gyakorlati jegyekkel, illetve
kollokviumi osztályzatokkal ismerik el. A képzés szakdolgozat megírásával és
megvédésével, valamint szóbeli záróvizsgával fejeződik be.

A képzés költsége: 80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Czotter
Aranka 
OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Kft., Oktatási Osztály.
(Tel.: 320-2475, e-mail: tanulmányi@okker.hu).

6.

 A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: DIGITÁLIS ÁLLÓKÉP-FELDOLGOZÁSI ÉS
KIADVÁNYTERVEZÉSI ISMERETEK NYÚJTÁSA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános és középiskolai rajz,
vizuális nevelés, geometria, művészettörténet szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű rajz, vizuális nevelés,
geometria, művészettörténet szakos tanári szakképzettség és legalább 3 év
pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
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Tájékoztatás a programról:
A digitális állókép-feldolgozási jártasság növekvő fontosságú, különösen a vizualitás
körébe tartozó tárgyakat oktató tanárok számára. A digitalizált fotográfiák, műtárgy-
reprodukciók és egyéb állóképek pedagógiai felhasználási lehetőségei elsősorban a
szemléltetés, az archiválás (a diákmunkák és szemléltető anyagok visszakereshető
tárolása), illetve az egyéni, mi több, a kollektív kreatív digitális képalkotás területein
lelhetők fel. Speciális területként az interaktív képelemzés és �értelmezés
lehetőségei kínálkoznak. 
A digitális képfeldolgozás pedagógiai segédszerepe például a tantervek, tanmenetek
készítésekor jelentkezik. 
A képzést alapfokú kiadvány-tervezési és �szerkesztési elméleti és gyakorlati kurzus
egészíti ki.
A képzés ideje 4 félév, amelyben ezen választható tanulmányi terület aránya 180 óra
(2 félév). A tanulmányok teljesítését a félévek végén gyakorlati jegyekkel, illetve
kollokviumi osztályzatokkal ismerik el. A képzés szakdolgozat megírásával és
megvédésével, valamint szóbeli záróvizsgával fejeződik be.

A képzés költsége: 80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Czotter
Aranka 
OKKER Oktatási, Kiadói és Kereskedelmi Kft., Oktatási Osztály.
(Tel.: 320-2475, e-mail: tanulmányi@okker.hu).
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XIV. Felsőoktatási intézmény neve: Miskolci Egyetem

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért felelős kar
megnevezése: 
Bölcsészettudományi Kar (3515 Miskolc, Egyetemváros)

1.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: KÖZOKTATÁSI VEZETŐI ISMERETEK
NYÚJTÁSA 

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: közoktatási (nevelési-oktatási)
intézményvezető (iskola- és kollégiumigazgató, óvodavezető, ÁMK-vezető), egyéb
közoktatási vezető, valamint közoktatási szakértő.

A jelentkezés feltétele: egyetemi, főiskolai szintű pedagógus szakképzettség és
legalább három év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A hatályos közoktatási törvény a gazdálkodási, intézményirányítási és fenntartási
gyakorlat a közoktatási vezetőket alapvetően új helyzet elé állítja: komplex
ismeretekre épülő tervezési és végrehajtási feladatokat kell megoldaniuk, vezetniük
kell a nagyfokú szakmai önállósággal felruházott nevelőtestületet, a pedagógiai
illetve nevelési programok elkészítése, megvalósítása és ellenőrzése kapcsán
jelentkező teendőik pedig felelős, önálló, szakmai és politikai döntéshozatali
pozícióba helyezik őket. A képzés célja: közoktatási vezetők, illetve leendő
közoktatási vezetők számára korszerű, elméletileg megalapozott, gyakorlatorientált
vezetés- és szervezéselméleti, vezetéspszichológiai, oktatásrendszertani, -tervezési,
-irányítási, -gazdaságtani, jogi szakismeretek kialakítása, bővítése illetve vezetői
képességek fejlesztése. A képzés felkészít a közoktatási (nevelési-oktatási)
intézményvezetői (iskola- és kollégiumigazgatói, óvodavezetői, ÁMK-vezetői), egyéb
közoktatási vezetői, valamint a közoktatási szakértői feladatok ellátására és
ismereteik, képességeik folyamatos megújítására.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Mihály
Ottó
(Tel.: (46) 565-000/2131).

2.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.
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A program pontos megnevezése: KÖZOKTATÁSI SZAKÉRTŐI FELADATOKRA
VALÓ FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: közoktatásban feladatot ellátó
pedagógusok, szakértők, szakértői listára jelentkezők.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség
és legalább három év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
A képzés célja: közoktatási szakértők, leendő közoktatási szakértők számára
korszerű, elméletileg megalapozott, gyakorlatorientált komplex szakismeretek
nyújtása, szakértői ismeretek, képességek fejlesztése négy féléven át.
Követelmények: kollokviumok, 2 komplex szigorlat, szakdolgozat, komplex
záróvizsga (közoktatási igazgatás, gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás, a
közoktatási intézmény tevékenységének helyi tervezése és ellenőrzése, humán
erőforrás menedzsment tárgyak témaköreiből). A képzés szakértői szerepekhez
kapcsolódóan tartalmaz tréning elemeket tartalmaz. Kellő számú jelentkezés híján a
jelentkezőknek felajánljuk a közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szakot. 

A képzés költsége:  73.000 Ft/félév

A jelentkezés határideje:  2005. június 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 

neve: Dr. Trencsényi László
elérhetősége: Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszék, 3515 Miskolc-
Egyetemváros
telefon: 46/565-228
e-mail: nevelesi@mailbox.hu.

3.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS
TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű magyar
nyelv- és irodalom szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: középiskolai magyar nyelv- és
irodalom szakos tanár, szakértő, szaktanácsadó.
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A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű magyar nyelv- és irodalom szakos tanár
szakképzettség és legalább három év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
Továbbképzési program a magyar nyelv- és irodalom szakos képzettséghez
kapcsolódó elméleti � és részben gyakorlati � ismereteket (készségeket)
szándékozik a résztvevőkben megerősíteni, elmélyíteni, megújítani és kiegészíteni.
Ezért elsősorban a nyelvészetnek és irodalomtudománynak azokat a részterületeit
kínálja az érdeklődőknek, amelyekben jelentősebb új kutatási eredmények születtek,
illetve amelyekben feltűnőbb szemlélet- és módszerváltás zajlott (zajlik) le az utóbbi
évtizedekben. Kitüntető figyelmet szentel a tanterv azoknak, amelyek közvetve vagy
közvetlenül alkalmazhatók a tanítási gyakorlatban is. (Részben emiatt kerültek bele
az oktatást-nevelést eredményesebbé tevő pl. művelődéstörténet résztárgyak is.) A
továbbképzés nagyobb hányadát előadások teszik ki, de a szükséges számban
gyakorlati foglalkozásokat is beiktatnak. A követelményeknek megfelelően (mind a 4
félévben) gyakorlati jegyek, beszámolók, kollokviumok, szigorlat, végül szakdolgozat
és záróvizsga révén kívánják garantálni a program eredményes teljesítését.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Tőkéczki
Ilona
(Tel.: (46) 565-000/2331).

4.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása

A program pontos megnevezése: A TÖRTÉNELEM SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű
történelem szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: középiskolai történelem szakos
tanár, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű történelem tanár szakképzettség és
legalább három év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
E felkészítés során a résztvevők az alapképzésben szerzett szaktudományi
ismeretek, illetve a pedagógus-tevékenység ellátásához szükséges elméleti és
gyakorlati ismeretek megerősítésére, frissítésére, a legújabb ismeretekkel történő
kiegészítésére tehetnek szert. A program két tanévre (négy szemeszterre), és két
nagy � párhuzamosan oktatott � tematika blokkra osztható. Az első a pedagógiai
blokk a tanítás-nevelés legfontosabb elméleti és gyakorlati ismereteit nyújtó komplex
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program, a második pedig a szakmai ismeretanyag (történettudomány)
elsajátíttatását célozza. A jelentkezők, esti tagozat rendszerű oktatás keretei között,
komplex előadások formájában megismerkedhetnek a történettudomány számos
területének legújabb kutatási eredményeken alapuló, a közoktatásban hasznosítható
eredményeivel. A történettudományi tanulmányi terület 195 órából áll. Az ellenőrzés
formái a teljes képzésben összesen 3 gyakorlati jegy, 8 kollokvium és 8 szigorlat.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Fazekas
Csaba
(Tel.: (46) 565-000/2157).

5.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: FILOZÓFIAI ISMERETEK MEGÚJÍTÁSA

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű filozófia,
történelem, szociológia, politológia szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: filozófiát, etikát oktató tanár.

A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű filozófia, történelem, szociológia, politológia
szakos tanári szakképzettség és legalább három év pedagógus munkakörben
szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A választott tanulmányi terület indítását motiválják: 1. a filozófia és etika oktatás
helyzetének tartósan fennálló rendezetlensége a magyar közoktatásban, ill. ezen
helyzet felismeréséből adódóan: az a szándék, hogy hozzájáruljunk a pozitív irányú,
radikális változtatások jövőbeni elősegítéséhez a már pályán tevékenykedő kollégák
továbbképzése útján. 2. Az Európai Unió keleti bővítése kontextusában
Magyarország integrációs képességét jelentős mértékben növelik a korszerű
látásmódot, problémaköröket és értékrendet közvetítő filozófiai diszciplínák is. Ezek
elsajátíttatását nélkülözhetetlennek látjuk. 3. Tekintettel a graduális, felsőfokú
szakemberképzésben szerzett ismeretek időarányos elavulására, a filozófiai
tudományok művelésében keletkezett és a közoktatásban is hasznosítható új
ismeretek átadása és elsajátítása a szakmailag igényes kollégák számára
elkerülhetetlen. Ennek érdekében elsősorban az egyes filozófiai diszciplínák legújabb
irányzatait kívánják bemutatni. Kiemelt szerepet kap a demokráciára nevelés
szempontjából a politikai filozófia, és különös hangsúlyt helyeznek az erkölcsi
nevelés tekintetében fontos modern etikai irányzatokra és egyes szociáletikai
problémakörökre (gazdaság és erkölcs, politika és erkölcs, környezet és erkölcs,
abortusz, drogfogyasztás, eutanázia stb.). A tágabb értelemben vett filozófiai
diszciplínák azért kapnak helyet a tematikában, mivel ezek autodidaktív elsajátítása a
működő kollégák számára csaknem lehetetlen vállalkozást jelentene. Törekvésük,



170

hogy a szabadon választható tárgyakat minél nagyobb számban kínálhassuk. A
képzés formája: esti-levelező tagozatos képzés. 

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Hell Judit
(Tel.: (46) 565-000/1859).

6.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása

A program pontos megnevezése: AZ ANGOL NYELV- ÉS IRODALOM SZAKOS
TANÁR,  ILLETVE ANGOL SZAKOS NYELVTANÁR SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű angol
nyelv- és irodalom szakos tanár, illetve főiskolai szintű angol nyelvtanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: angol szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű angol nyelv- és irodalom szakos tanár, vagy
főiskolai szintű angol nyelvtanár szakképzettség és legalább három év pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A 21. század és az EU-csatlakozás kihívásainak megfelelni szándékozó új szellemű
angol nyelvoktatási program indítása, mely a már pályán lévő, önmagukkal szemben
igényes, az új módszerek felé nyitott nyelvtanárok szakmai továbbképzését a fentiek
szellemében kívánja biztosítani.
Ennek érdekében integrált szakmetodikai kurzus indítását tervezzük, melynek
keretében az irodalmi, országismereti és nyelvtani ismeretek korszerű
közvetítésének módszereivel ismertetjük meg leendő hallgatóinkat.
A fenti törzsanyagon kívül kötelező, de az érdeklődési körnek megfelelően fakultatív
jelleggel tárgyalják a következő témaköröket is:
- fordítástechnika, a fordítás tanítása;
- a multimédia használata és felhasználhatósága;
- EU-integráció dokumentumainak beépítése a nyelvtanításba. A képzés formája:
esti-levelező tagozatos formában folyik.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Csótainé Dr.
Bárczy Klára (Tel.: (46) 565-000/2284).

7.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.
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A program pontos megnevezése: A NÉMET NYELV- ÉS IRODALOM SZAKOS
TANÁR, VALAMINT NÉMET NYELVTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai vagy egyetemi
szintű német nyelv- és irodalom szakos tanár, főiskolai szintű nyelvtanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: német nyelv és irodalom
szakos tanár vagy német nyelvtanár.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű német nyelv- és irodalom
vagy főiskolai szintű nyelvtanár szakképzettség és legalább három év pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés erősen gyakorlat-centrikus, a pedagógiai és a módszertani tárgyak egy
részének oktatása iskolalátogatások során, más tárgyak oktatása egyetemi
szemináriumok formájában történik. Pedagógia (28%): az idegen nyelv oktatás helye
és szerepe a közoktatásban, a pedagógus az iskolai szervezetben, tanári
kompetenciák fejlesztési stratégiái, a reflektív tanári magatartás, tanórai tervezés,
megfigyelés és elemzés. Szakmódszertan (22%): tanterv-, tankönyv- és
tananyagelemzés, modern nyelvpedagógiai ismeretek, módszerek és munkaformák
a tanítási órán, mérés és értékelés a nyelvórán. Nyelv és kommunikáció (22%): a mai
német nyelv fejlődési tendenciái, alkalmazott nyelvészet a német nyelvoktatásban,
pedagógiai kommunikáció, hátrányos helyzetű tanulók nyelvi képességeinek
fejlesztése. Kultúra- és médiaismeret (25%): gyermek és ifjúsági irodalom,
interkulturális országismeret, projektworkshop, internet a nyelvoktatásban. A képzés
legfontosabb követelményei: aláírások és gyakorlati jegyek, vizsgák (beszámolók,
kollokviumok, szigorlat), szakdolgozat és záróvizsga. Az oktatás formája: 4 félév,
félévenként 10 héten át, pénteki napokon 8 órában.

A képzés költsége:  80.000 Ft/félév

A jelentkezés határideje:  keresztféléves képzés esetén: 2005. január 14.

szeptemberi kezdés esetén: 2005. június 17.

A képzés kezdete:  2005. február, illetve 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 

neve: Dr. Bikics Gabriella
elérhetősége: Miskolci Egyetem Német Nyelvészeti Tanszék, 3515 Miskolc-
Egyetemváros
telefon: 46/363-865
e-mail: bikicsg@freemail.hu/ nemet_illesne@freemail.hu.

mailto:bikicsg@freemail.hu/
mailto:nemet_illesne@freemail.hu
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XV. Felsőoktatási intézmény neve: Nyíregyházi Főiskola

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért felelős kar
megnevezése: Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar (4401 Nyíregyháza,
Sóstói út 31/b.) Természettudományi Főiskolai Kar (4401 Nyíregyháza, Sóstói út
31/b.).

1.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása.

A program pontos megnevezése: HÁZTARTÁSÖKONÓMIA SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: háztartásökonómia,
technika szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános iskolai
háztartásökonómia, technika szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű háztartásökonómia, technika szakos tanár
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program célja: Az ismeretek nyújtása, az �életvitel és gyakorlati ismeretek�
műveltségterületén belül a gazdálkodással, egészséges életvitellel, önellátással,
lakásfenntartással összefüggő oktatási-nevelési feladatok megoldásához.
A képzés fő moduljai: gazdálkodási (pénzügyi, vállalkozási); táplálkozási
(élelmiszerek, táplálkozástechnológiák, táplálástan); háztartási (ergonómiai-tervezés,
lakásfelújítás, textiltechnikák, háztartásgépesítés, energiagazdálkodás, kerttervezés)
A továbbképzés teljesítésének tartalmi követelményei: A hallgatók két féléven
keresztül a modulok tantárgyi jellegétől függően elméleti szakmai ismereteket és
gyakorlati készségeket szereznek meg, amelyeket az óra- és vizsgaterv szerint
ellenőrzési, értékelési formákkal minősítik. (3 gyakorlati jegy, 3 kollokvium, valamint 1
szigorlat) A szakdolgozat és a záróvizsga témakörei a modulok tananyagára épülnek.

A képzés költsége: 73 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Késmárki
Krisztina, a Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet irodavezetője
(Tel.: 30/436-8027, e-mail: kesmarki@nyf.hu).
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2.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása.

A program pontos megnevezése: TÁRSADALOM, TUDOMÁNY ÉS
TÖRTÉNELEMTANÍTÁS ELMÉLETI ÉS OKTATÁSMETODIKAI KÉRDÉSEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: történelem szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános iskolai történelem
szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű történelem szakos tanár szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A továbbképzés tartalma és célja: nyújtson ismereteket az új tudományos
eredményekről (történettudomány, régészét, társadalom- és jogtudomány,
művelődés és vallástörténet, néprajz, helytörténet), a történetszemlélet változásáról,
továbbá azokról a módszertani törekvésekről, amelyekkel a tantervi célokat és
követelményeket a mindennapok gyakorlatában megvalósítják. 
A szakirányú továbbképzés követelményei: a továbbképzés záróvizsgával fejeződik
be, melynek része a szakdolgozat megvédése, valamint a képzési program főbb
tartalmaiból való szóbeli vizsga. 

A képzés költsége: 73 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Késmárki
Krisztina, a Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet irodavezetője
(Tel.: 30/436-8027, e-mail: kesmarki@nyf.hu).

3.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása.

A program pontos megnevezése: A FÖLDRAJZ SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: földrajz szakos tanár.
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Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános iskolai földrajz szakos
tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű földrajz szakos tanár szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A földrajztudomány és � oktatás témaköreiből olyan kérdéskomplexumokkal
foglalkoznak, amelyek a szemléletformálást, a tanítási módszerek korszerűsítését és
az innovatív készségfejlesztést szolgálják.
Az ezredforduló kihívásai / az informatikai társadalom és a globalizáció /
szükségessé teszik a földrajztanár szakmai műveltségének újragondolását. A
továbbképzés tematikáját úgy állították össze, hogy a lehető legjobban segítse
korunk társadalmi-gazdasági jelenségeinek és folyamatainak megismerését,
rendszerezését és értékelését. A természet-, társadalom- és gazdaságföldrajz új
eredményeinek ismertetése mellett a rendszerváltozás előtti tanárképzés
hiányosságait is pótolják a Kárpát-medence természetföldrajzát és Magyarország
történeti geográfiáját összefoglaló stúdiumokkal.
A tanfolyam hallgatóinak -  az óra- és vizsgahálóban közölt vizsgakötelezettségek
mellett � szakdolgozatot is kell készíteniük. A legjobb szakdolgozatot � teljes
terjedelmében vagy rövidített változatban � a tanszék kiadvány-sorozatában
megjelentetik.

A képzés költsége: 73 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Késmárki
Krisztina, a Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet irodavezetője
(Tel.: 30/436-8027, e-mail: kesmarki@nyf.hu).

4.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása.

A program pontos megnevezése: MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOM SZAKOS
TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: magyar nyelv és irodalom
szakos tanár.
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Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános iskolai magyar nyelv-
és irodalom szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű magyar nyelv- és irodalom szakos tanár
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A Magyar Nyelvészeti és Irodalom tanszék által kidolgozott program a legkorszerűbb
irodalmi és nyelvészethez tartozó ismereteket kínálja az érdeklődőknek.
A legújabb magyar és világirodalmi törekvések mellett a műértelmezések széles
skáláját nyújtják. Az intertextualitás és a művészeti komplex megjelenési formák
vizsgálata az irodalmi művek mélyebb megközelítését teszik lehetővé. Mindezt
kiegészíti az irodalmi művek sokszínű tanítását megcélzó drámapedagógiai és
metodikai kurzus.
Az új szemléletű funkcionális leíró magyar nyelvtan (ezen belül a szófaji felosztás, a
szószerkezettan, a mondattan kérdései, tágabb értelemben az autonóm szintaxis és
a kommunikatív- pragmatikai tényezők viszonya), valamint a pragmatikai alapú
szövegtan, továbbá a megújult nyelvtörténet, a történeti grammatika s vele
összefüggésben a névtan jelentősen érintik az anyanyelvi oktatásnak mind az
elméleti, mind pedig a metodikai kérdéseit.
Követelmények: az órák látogatása, az órákon való aktív részvétel, gyakorlati és
elméleti bizonyságtétel a tanultakról, szakdolgozat készítése vagy irodalom vagy
nyelvészeti tárgyból. A záróvizsga az elméleti és gyakorlati területekre adott jó
válaszok alapján lesz sikeres. Az oktatás formája elméleti és gyakorlati jellegű.

A képzés költsége: 73 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Késmárki
Krisztina, a Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet irodavezetője
(Tel.: 30/436-8027, e-mail: kesmarki@nyf.hu).
 

5.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása.

A program pontos megnevezése: RAJZ, VIZUÁLIS NEVELÉS SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉGEK LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése (tanár szak esetén a szak
pontos megnevezése): rajz, vizuális nevelés szakos tanár.
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Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános iskolai rajz, vizuális
nevelés szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű rajz vagy vizuális nevelés szakos tanár
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A továbbképzés fő témakörei a rajztanítás, a vizuális nevelés aktuális és
legfontosabb elméleti és gyakorlati területeit érintik.
A kortárs képzőművészet, története, napjaink környezetesztétikai kérdései, az új
vizuális médiumok megismerése a vizuális nevelésben, a vizuális kommunikáció
elmélete és gyakorlati aspektusai, a médiaelmélet és oktatási kérdései, napjaink
művészet- és médiapszichológiai és művészetpszichológiai problémái mellett a
kreatív tárgytervezés, a design néhány, az oktatásban is felhasználható elemei
alkotják a program általános, minden résztvevő számára összeállított részét.
A hagyományos képzőművészeti területek /szobrászat, festészet, grafika / pedig
választhatóak.
A két félév 90-90 órájában megszerzett ismertekből 7 aláírás, 1 szigorlat, 3
kollokvium és 3 gyakorlati jegy követelményei teljesítendők. A felkészítő
továbbképzés a szakterülethez kapcsolódó szakdolgozattal és záróvizsgával
fejeződik be.

A képzés költsége: 73 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Késmárki
Krisztina, a Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet irodavezetője
(Tel.: 30/436-8027, e-mail: kesmarki@nyf.hu).

6.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása.

A program pontos megnevezése: MATEMATIKA SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: matematika szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános iskolai matematika
szakos tanár.
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A  jelentkezés feltétele: főiskolai szintű matematika szakos tanár szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
Az induló szakirányú továbbképzés célja a pedagógus szakvizsgára való felkészítés
matematikából és a matematikatanítás módszertanából. A felkészítés négy modulból
áll. Kiemelt szerepet kap a matematikatanítás módszertana, pszichológiája, valamint
az elektronikus informatika matematikaoktatásban rejlő lehetősége. Érinti ezeken
kívül a matematika történetének szerepét a tanításban, valamint a pedagógiai
kutatásokban alkalmazott valószínűségszámítási és matematikai statisztikai
módszereket. Fontosnak tartják röviden foglalkozni a matematika néhány olyan
eredményével, amelyek szerepet játszhatnak a pedagógus szakjához kapcsolódó
szaktudomány tanításában.
A képzés során záróvizsgát kell tenni, szakdolgozatot kell írni, 1 szigorlatot, 3
kollokviumot, 3 gyakorlati jegyet és 8 aláírást kell szereznie.

A képzés költsége: 73 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Késmárki
Krisztina, a Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet irodavezetője
(Tel.: 30/436-8027, e-mail: kesmarki@nyf.hu).

7.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása.

A program pontos megnevezése: OROSZ NYELV- ÉS IRODALOM SZAKOS
TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: orosz nyelv és irodalom
szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános iskolai orosz nyelv- és
irodalom szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű orosz nyelv- és irodalom szakos tanár
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés indokoltsága: Az elmúlt évtized az idegennyelv-oktatásban, így az orosz
szakos képzésben is új arculatot hozott. A képzésben a magasan kvalifikált
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szaktanárok munkáját anyanyelvi lektor segíti, akinek nagy múltú, magyarokkal
eltöltött nyelvtanári tapasztalata van.
A képzés célja, hogy a hallgatók a legújabb szókinccsel tökéletesítsék
nyelvismeretüket az új orosz valóság, a sajtó, a gazdasági nyelv, az üzleti levelezés
és tárgyalás, az országismeret, kultúratörténet körében.
Ismerjék meg a nyelvoktatást szolgáló legújabb nyelvtudományi tendenciákat
(alkalmazott nyelvészet, nyelvpolitika, szociolingvisztika, fordítástudomány stb.).
Legyen rálátásuk az új tantervi struktúrák és a nyelvi tervezés összefüggéseire,
ismerjék meg az orosz nyelvi új tankönyveket, ismerethordozókat, multimédiákat.
A képzés követelményei: A fenti célok szerint tervezett három modult levelező
képzésként ajánlják. Négy féléves hétvégi kurzus záróvizsgával és
szakdolgozatvédéssel zárul. A szakdolgozat az idegennyelv-oktatás vagy
piacorientált nyelvhasználat gyakorlati kérdéseiből írható. 

A képzés költsége: 73 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Késmárki
Krisztina, a Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet irodavezetője
(Tel.: 30/436-8027, e-mail: kesmarki@nyf.hu).

8.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása.

A program pontos megnevezése: ANGOL SZAKOS TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: angol nyelv és irodalom
szakos tanár, angol nyelvtanár szakképzettség.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: angol szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű angol nyelv- és irodalom szakos, vagy angol
szakos nyelvtanár szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzés egyik célja, hogy az általános-
és középiskolában angol nyelvet tanító szaktanároknak az ország piacgazdaságának
fejlődésével és az Európai Uniós csatlakozás lehetőségével nélkülözhetetlenné váló
gyakorlatra és kommunikációra orientált idegen nyelvi készségeit fejlessze. Tegye
mindezt olyan korszerű ismeretek közvetítésével, amelyeket az elmúlt évek,
évtizedek folyamán kialakult diszciplínák tartalmaznak. További cél, hogy
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megismertesse a tanárokat a kor követelményeinek megfelelő módszertan
alkalmazásával � számítógépes interaktív és multimédia eszközök, a korszerű
demonstráció segédeszközei valamint a projektmunka lehetőségeivel. A
hagyományos tantárgyi modell helyett mutasson rá az elméleti és gyakorlati modulok
integrációjának előnyeire annak érdekében, hogy a résztvevők felismerjék, ki-ki saját
maga is képes programok kidolgozására, tananyagok fejlesztésére, adaptálására.
A szakvizsgára felkészítő továbbképzés során 1 szigorlatot, 2 gyakorlati jegyet kell
szereznie a hallgatónak, 2 kollokviumot kell letennie, valamint az angol
szakképzettségéhez tartozó stúdiumokból 1 záróvizsgát kell tennie. A záróvizsga
része a szakmai tárgyból irt szakdolgozat megvédése is.

A képzés költsége: 73 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Késmárki
Krisztina, a Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet irodavezetője
(Tel.: 30/436-8027, e-mail: kesmarki@nyf.hu).

 
9.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: TANULÁS - MÉRÉS - ÉRTÉKELÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító; bármely szakos
általános iskolai-, középiskolai tanár.

A jelentkezés feltétel: főiskolai vagy egyetemi szintű tanár, illetve főiskolai szintű
tanító szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés célja: olyan ismeretek nyújtása, melyek a minőségbiztosítás feltételét is
képező tanulás � mérés - értékelés témában a rendszerszemléletű
információkezelést biztosítják.
A képzés keretében a pedagógusoknak, közoktatási tapasztalataikra építve:

- a közigazgatás alapkérdéseire,
- a tanügyigazgatás területeire,
- az eredményes intézményi stratégia kialakítására és működtetésére,
- a pedagógiai folyamat tervezésére, szervezésére,
- a tanulási képességek fejlesztésére,
- a pedagógiai mérés és értékelés különböző formáinak szakszerű végzésére,
- a pedagógus szakmai önismeretének és pedagógiai képességeinek

fejlesztésére,
- a sajátos csoportok nevelésére, oktatására 
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vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket kell elsajátítani, és ezekről számot adni.
A képzés során a résztvevőknek egy szigorlatot és záróvizsgát kell tenniük, valamint
szakdolgozatot kell készíteni.
A továbbképzés levelező formában, hétvégi napokon (péntek, szombat) történik.

A képzés költsége: 73 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Késmárki
Krisztina, a Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet irodavezetője
(Tel.: 30/436-8027, e-mail: kesmarki@nyf.hu).

10.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: TANÍTÓI SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: tanító.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, gyakorlatvezető,
szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű tanító szakképzettség és legalább 3 év
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés fő területei a közigazgatási ismereteken túl a nevelési-oktatási intézmény
fejlesztését, minőségbiztosítását, hatékonyságmérési módjait, a pedagógus
munkatevékenységeit, a sajátos csoportok neveléséhez szükséges ismeretek
megújítását szolgálják az alapképzés jellegéhez igazodó szaktudományi és
szakmódszertani témakörök. A szaktudományi és szakmódszertani témakörök két fő
modulban /1. magyar nyelv és irodalom; 2. matematika és természetismeret/ és négy
mellékmodulban /1. ének-zene; 2. rajz-vizuális; 3. technika; 4. testnevelés-sport/
jelennek meg. A felsoroltak közül minden jelentkezőnek kötelező egy fő- és két
mellék-modult választania. A képzés előadások, szemináriumi foglalkozások és
gyakorlatok keretében folyik. A tanulmányokat a félévek végén gyakorlati jegyekkel,
kollokviumokkal és egy szigorlattal ellenőrzik. A képzés a szakdolgozat megírásával,
annak bizottság előtti megvédésével és szóbeli záróvizsgával fejeződik be.

A képzés költsége: 73 000 Ft/félév.
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A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Késmárki
Krisztina, a Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet irodavezetője
(Tel.: 30/436-8027, e-mail: kesmarki@nyf.hu).

11.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
vizsgaelnöki feladatokra való felkészítés (5.2.4.).

A program pontos megnevezése: AZ ÜGYVITELI SZAKKÉPZÉS VIZSGAELNÖKI
FELADATAINAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az alapképzésben szerzett szakképzettség megevezése: gyors- és gépírás
szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: gyors- és gépírás szakos tanár,
szakértő, vizsgaelnök, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű gyors- és gépírás szakos tanári
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:

A képzés fő területei a közigazgatás ismereteken túl a nevelési-oktatási intézmény
fejlesztését, minőségbiztosítását, hatékonyságmérési módjait, a pedagógus
munkatevékenységeit, a sajátos csoportok neveléséhez szükséges ismeretek
megújítását szolgálják az általános pedagógusképzés jellegéhez igazodó témakörök.
A szaktudományi és szakmódszertani témakörökön belül a szakképzés általános és
az ügyviteli szakképzés konkrét elméleti és gyakorlati ismeretei jelennek meg a
következő modulokban: Írástechnika az informatika korában, Az ügyviteli szakképzés
pedagógiai folyamata, Az ügyviteli szakképzés tantárgyainak tanítás-módszertani
kérdései. Az ügyviteli szakképzés sajátos kérdése. E modulok témakörei átfogják az
ügyviteli szakképzés meghatározó tantárgyait, amelyeket jellegüknél fogva a gyors-
és gépírás szakos tanárok tanítanak: Gépírás, Gyorsírás, Levelezési és ügyintézési
ismeretek, Titkári, ügyviteli, irodai ismeretek stb. A témakörök áttekintése lehetőséget
ad arra, hogy az Országos Képzési Jegyzékben szereplő ügyviteli szakmák
szakképesítő vizsgáin az elnöki teendők ellátásához szükséges ismeretek
megszerezhetők legyenek.
A képzés előadások és szemináriumi foglalkozások keretében folyik. A
tanulmányokról a félévek végén gyakorlati jegyek megszerzésével, ill. kollokviumok
és egy szigorlat keretében kell számot adni. A képzés szakdolgozat megírásával,
annak bizottság előtti megvédésével és szóbeli záróvizsgával fejeződik be.
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A képzés költsége: 73 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Késmárki
Krisztina, a Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet irodavezetője
(Tel.: 30/436-8027, e-mail: kesmarki@nyf.hu).

12.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása.

A program pontos megnevezése: TANULÁSI ZAVAROK FELISMERÉSE ÉS
KEZELÉSE (DISZLEXIA, DISZGRÁFIA, DISZKALKULIA)

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: tanító, óvodapedagógus,
főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, óvodapedagógus,
magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú, főiskolai szintű végzettség és tanító,
óvodapedagógus, illetve magyar nyelv és irodalom szakos tanár szakon szerzett
szakképzettség továbbá 3 év pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:

A képzés a tanulási zavarok azon területeivel foglalkozik, amelyek az olvasás, írás
zavarát jelentik és az ezzel összefüggő számolási problémákat tárják fel. Ezen
ismeretek beilleszthetőek a mindennapi oktató-nevelő munka folyamatába.
A képzés során a tantárgyak ismeretei egymással integráltan, egymást kiegészítve
szolgálják azt a célt, hogy a pedagógusok az e zavarokkal küszködő gyerekeket
egyszerűbb esetekben kiszűrjék és speciális eljárásokkal felzárkóztassák. Ennek
érdekében közvetít a képzés biológiai, pszichológiai, nyelvészeti, gyógypedagógiai,
logopédiai ismereteket, amelyek segítenek az okok feltárásában, a tünetek
felismerésében, illetve a korrekcióban. Ezen zavarok kezelésében kiemelten
szerepelnek a normál pedagógiai gyakorlatban alkalmazható prevenciós és
redukációs módszerek.
A képzés eredményeként a résztvevő pedagógusok olyan módszerek, eszközök
birtokába juthatnak, amelyekkel biztosabb alapon tudják azonosítani és kiválasztani
a tanulási zavarokkal küszködő gyerekeket és szakszerűen megoldani a speciális
problémákat. Képesek lesznek megállapítani a kompetencia-határokat, s
megszervezni a felzárkóztatást. A képzés 360 óra, amelyben a 180 óra kötelező
tanulmányi terület mellett 180 óra a fenti program képzési ideje.
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A képzés költsége: 73 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Késmárki
Krisztina, a Nyíregyházi Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet irodavezetője
(Tel.: 30/436-8027, e-mail: kesmarki@nyf.hu).
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XVI. Felsőoktatási intézmény neve: Nyugat-Magyarországi Egyetem

XVI/A. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért
felelős kar megnevezése: Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar
 

 1.
 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: SZAKÉRTŐI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító,
általános iskolai tanár, szociálpedagógus, szakoktató, intézményvezető,
gyakorlatvezető, tanító, tanár, szakértő, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú pedagógus szakképzettség, továbbá legalább 3 év
pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés 4 félév 360 tanóra. A szabadon választott program felkészít a közoktatási
törvény szerinti szakértő feladatok ellátására, a közoktatási intézmények fenntartói és
intézményi ellenőrzésének, értékelésének végzésére. A szakértő képes lesz a
közoktatási intézmények helyzetelemzésének, értékelésének, valamint az intézményi
minőségbiztosítási rendszer kidolgozásának és működtetésének támogatására.
Gyakorlatot szerez a mérésmetodikai ismeretek aktualizálásához.
A képzésnek részét képezik a szakértői tevékenység elméleti és módszertani
ismeretei, továbbá az alapvető tantervelméleti, helyi programkészítési, értékelési,
valamint szervezetfejlesztési, vezetési tanulmányok, valamint közigazgatási és
tanügyigazgatási ismeretek, a közoktatási intézmények jogi szabályozása, a
közoktatás minőségirányítási rendszere, minőségbiztosítás a nevelési-oktatási
intézményekben, mérésmetodikai ismeretek, minőségügyi alapismeretek, a
közoktatási intézmények munkájának tervezése, a tesztek fajtái, elemzésük,
tesztkészítés. A tanulmányok teljesítésének ellenőrzése kollokviumokkal, szigorlattal,
gyakorlati jegyekkel történik. A képzés szakdolgozat megírásával, megvédésével és
záróvizsgával zárul.

A képzés költsége: 55 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Kunoss
Judit főiskolai tanár (telefonszám: 96/516-730; e-mail: kunos@atif.hu).
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2.
 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító, tanár,
szociálpedagógus, szakoktató, intézményvezető, gyakorlatvezető tanító, tanár,
szaktanácsadó, szakértő.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú pedagógus szakképzettség, továbbá legalább 3 év
pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A választott program célja a minőségi szemlélet, a minőségi kultúra elterjesztése, az
intézményi minőségirányítás gyakorlatának kialakítása. A képzés tartalma: a
minőségbiztosítás rendszere, szintjei, tényezői, eszközei, módszerei; intézmény-
fejlesztés; folyamatszabályozás; mérések, értékelés; az intézményi minőségirányítás
gyakorlata. A képzés ideje 4 félév 360 óra. Munkaformák: előadás, szeminárium,
gyakorlat. A tanulmányok teljesítésének ellenőrzése: gyakorlati jegy, kollokvium,
szigorlat. A képzés szakdolgozat megírásával, védésével, záróvizsgával zárul. 

A képzés költsége: 55 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Kunoss
Judit főiskolai tanár (telefonszám: 96/516-730; e-mail: kunos@atif.hu).
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XVI/B. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért
felelős kar megnevezése: Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar (9400 Sopron,
Ferenczy J. u. 5.)

1.

A 41/1999.(X.13.)OM rendelet 5.2 pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása

A program pontos megnevezése: AZ ÓVODAPEDAGÓGUS, NEMZETISÉGI
ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS
GYAKORLATI ISMERETEI.

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: óvodapedagógus,
nemzetiségi óvodapedagógus.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, német
nemzetiségi óvodapedagógus.

A jelentkezés feltétele: óvodapedagógus, német nemzetiségi óvodapedagógus
szakképzettség és 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat. 

Tájékoztatás a programról:  
A kötelezően oktatott tanulmányi terület (180 óra) a gyermekintézmények
pedagógiai, szakmai fejlesztését célozza meg. Főbb tantárgyai: család és
gyermekvédelem, intézmény-fejlesztés és � vezetés, pedagógiai tevékenységek
szervezése, kommunikáció, terápiák, stb. Ehhez kapcsolódik a szabadon választható
tanulmányi területen (+180 óra) az óvodai vagy nemzetiségi óvodai nevelés legújabb
elméleti és gyakorlati ismeretei megnevezésű program.
Oktatási forma: esti és levelező tagozatos képzés.
Követelmények: az aláírások, gyakorlati jegyek megszerzése, a vizsgák és egy
szigorlat letétele. (A nemzetiségi területet választók a választott területen is tesznek
szigorlatot). A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és a szóbeli záróvizsgából
áll. 

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje 2005. június 1.

A képzés kezdete: 2005. augusztus vagy szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Tárnok
Péter, tanszékvezető főiskolai docens.

Elérhetősége: Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai
Kar (Tel.: 99/512-820/66, 30/9162-906).
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2.

A 41/1999.(X.13.)OM rendelet 5.2 pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló 5.1. pontja szerint) oktatása

A program pontos megnevezése: GYERMEKINTÉZMÉNYEK SZAKMAI
FEJLESZTÉSI PROGRAMJA.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: közoktatási intézményben
dolgozó óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, tanár és szociálpedagógus. 

A jelentkezés feltétele: felsőfokú pedagógus szakképzettség és 3 év pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat. 

Tájékoztatás a programról:  
A kötelezően oktatott tanulmányi terület (180 óra) a közoktatási intézmények
pedagógiai, szakmai fejlesztéséhez szükséges tanügyigazgatási, intézményvezetési
általános pedagógiai, szakmai fejlesztési ismereteket foglalja magában. Erre épülően
a szabadon választható tanulmányi terület (+180 óra) választható programjai: 1.
közoktatási vezetői ismeretek (menedzsment, humánerőforrás-gazdálkodás); 2.
fejlesztő pedagógia (viselkedészavarok felismerése, kezelése, teljesítményértékelése
óvodás és iskoláskorú gyermekeknél); 3. szabadidő pedagógia (a szabadidő
pedagógia elméleti és gyakorlati ismeretei).
Követelmények: az aláírások, gyakorlati jegyek megszerzése, a vizsgák és egy
szigorlat letétele. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és a szóbeli
záróvizsgából áll. 

A képzés költsége: 70 000- 80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 1.

A képzés kezdete: 2005. augusztus vagy szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Tóth András,
oktatás- és programszervező

Elérhetősége: Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai
Kar (Tel.: 99/512-820/66, 30/9162-906).

3.

A 41/1999.(X.13.)OM rendelet 5.2 pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló 5.1. pontja szerint) oktatása.
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A program pontos megnevezése: CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELEM LEGÚJABB
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: közoktatási intézményben
dolgozó óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, tanár és szociálpedagógus. 

A jelentkezés feltétele: felsőfokú pedagógus szakképzettség és 3 év pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat. 

Tájékoztatás a programról:  
A kötelezően oktatott tanulmányi terület (180 óra) a közoktatási intézmények
pedagógiai, szakmai fejlesztéséhez szükséges tanügyigazgatási, intézményvezetési
általános pedagógiai, szakmai fejlesztési ismereteknek foglalja magában. Erre
épülően a szabadon választható tanulmányi terület (+180 óra) a közoktatási
intézmények család- és gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakembereinek
továbbképzése, akik korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában,
képességeiket integrálva, a nevelési és oktatási, szociális, család-, gyermek- és
egészségvédelmi intézményekben, a szülők és gyermekek körében képesek
önállóan ellátni a családdal, a családi életre való felkészítéssel, valamint az iskolai
gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos nevelési, oktatási preventív és
korrekciós feladatokat.
Követelmények: az aláírások, gyakorlati jegyek megszerzése, a vizsgák és egy
szigorlat letétele. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és a szóbeli
záróvizsgából áll.
A program 25�30 fő jelentkezése esetén indul.

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 1.

A képzés kezdete: 2005. augusztus vagy szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Tóth András,
oktatás- és programszervező

Elérhetősége: Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai
Kar (Tel.: 99/512-820/66, 30/9162-906, e-mail: toth.andras@bepf.hu).
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XVI/C. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért
felelős kar megnevezése: Faipari Mérnöki Kar.

1.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS A TEREPI KÖRNYEZETI
NEVELŐ FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: pedagógus munkakörben
alkalmazott erdőmérnök, környezetmérnök, agrár szakterületen szerzett
mérnöktanár, környezetvédelem szakos tanár, környezettan szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezés, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: erdei/természeti iskolában
oktató, nevelő, pedagógus munkakörben alkalmazott erdőmérnök, környezetmérnök,
mérnöktanár, környezetvédelem, illetve környezettan szakos tanár.

A jelentkezés feltétele (iskolai végzettség szintje, a jelölt szakképzettsége,
tanár szak esetén a szak megnevezése, szakmai gyakorlat): főiskolai vagy
egyetemi szintű végzettség és erdőmérnök, környezetmérnök, mérnöktanár,
környezetvédelem, illetve környezettan szakos tanár szakképzettség, valamint 3 év
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A program célja, olyan ismeretek nyújtása és képességek fejlesztése, amivel a
végzettek képesek lesznek az erdei /természeti/ ökoiskolák csoportos
foglalkozásainak a levezetésére, a tanösvények és túraterepek szakszerű
bemutatására. A hallgatók elsajátítják a nevelési, oktatási intézmények működését
meghatározó tanügyigazgatási ismereteket, a vezetés elméletét, pszichológiai
alapjait. Megismerik továbbá az iskola, mint szervezet főbb ismérveit, és
fejlesztésének, fenntartásának elveit, a különböző típusú mérések, ellenőrzések és a
minőségbiztosítás fontosabb elveit és módszereit, a korszerű környezeti nevelési
alapismereteket és módszereket.
Követelmény: az informatikai eszközök használata, a tanösvények tervezéséhez és
módszertanához szükséges gyakorlatok és tréningek teljesítése. A kommunikációs �
drámapedagógiai ismeretek és gyakorlatok felkészítik a jelöltet a legkülönbözőbb
szerepekre, szituációkra, és gyakorlatokra. A képzés 4 féléves, levelező formában
történik, félévenként 3 alkalommal, 3 napos elfoglaltsággal, egybefüggő tréningekkel,
és terepi gyakorlatokkal. A végzős hallgatók szakdolgozatot készítenek és
záróvizsgát tesznek.

A képzés költsége: 75 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 1.



190

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:

neve: Szűcs Anita
elérhetősége: Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Dékáni Hivatal,
9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4. 
telefon: 99/ 518-264
e-mail: ani77@fmk.nyme.hu.

2.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A MÉRNÖKTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi vagy főiskolai
szintű agrár és műszaki területen szerzett mérnöktanári szakképzettség.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezés, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: mérnöktanár, intézményvezető,
gyakorlatvezető, szakoktató, kollégiumi nevelő.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű mérnöktanári szakképzettség
és 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A program épít a mérnöktanári szak és a szakmérnöki szakok ismeretfelújító,
pedagógiai-pszichológia alapismereteire, és a közoktatás szerves részét képező
szakképző intézmények sajátosságaira koncentrál.
A továbbképzésben résztvevők a kötelezően választható tanulmányi terület
keretében elsajátítják a nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó
tanügyigazgatási ismereteket, ennek szakképzési vonzatait, a vezetés elméleti,
pszichológiai alapjait, az iskola - mint szervezet főbb ismérveit és fejlesztésének,
fenntartásának, irányításának elveit, a legkülönbözőbb típusú mérések, ellenőrzések
és a minőségbiztosítás fontosabb elveit és módszereit. Megismerkednek a korszerű
program tantervfejlesztési-készítési módszerekkel, környezeti nevelési
alapismeretekkel az intézményi gyakorlatok és tréningek során. Követelmény az
informatikai eszközök használatára épülő alkalmazás. A kommunikációs -
drámapedagógiai ismeretek és gyakorlatok felkészítik a pedagógust a
legkülönbözőbb szerepekre, új helyzetekre.
A képzés 4 féléves, levelező formában történik, félévenként 3 alkalommal 3 napos
elfoglaltsággal, egybefüggő tréningekkel és intézményi gyakorlatokkal. A hallgatók
szakdolgozatot készítenek és záróvizsgát tesznek. A szakmérnöki szakirányú
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továbbképzésben szerzett ismeretek beszámításáról az intézmény egyéni kérelem
alapján dönt.

A képzés költsége: 75 000 Ft/félév.
A jelentkezés határideje: 2005. június 1.
A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
neve: Szűcs Anita
elérhetősége: Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Dékáni Hivatal,
9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4. 
telefon: 99/ 518-264
e-mail: ani77@fmk.nyme.hu.

mailto:ani77@fmk.nyme.hu
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XVII. Felsőoktatási intézmény neve: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért felelős kar
megnevezése:
Bölcsészettudományi Kar (2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.)

1.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
- mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy

minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés,
- közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési - oktatási intézményi ismeretek (a

képesítési követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: KÖZOKTATÁSI VEZETŐK KÉPZÉSE VAGY A
PEDAGÓGUSOK VIZSGAELNÖKI VAGY SZAKÉRTŐI VAGY
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI VAGY VEZETŐTANÁRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉSE

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: vizsgaelnök; szakértő;
minőségbiztosításban részt vevő tanár; vezetőtanári képzés választása esetén
magyar, történelem, angol, német, francia, latin, olasz, szlovák szakos középiskolai
tanár, intézményvezető.

A jelentkezés feltétele: 
a) vizsgaelnöki képzés választása esetén egyetemi szintű tanári szakképzettség és

legalább 7 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat,
b) szakértői képzés választása esetén egyetemi vagy főiskolai szintű tanári

szakképzettség és legalább 7 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat,
c) minőségbiztosítási képzés választása esetén egyetemi vagy főiskolai szintű tanári

szakképzettség és legalább 7 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat,
d) vezetőtanári képzés választása esetén magyar, történelem, angol, német, francia,

latin, olasz, szlovák szakos egyetemi szintű tanár szakképzettség és legalább 5
év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat. 

Tájékoztatás a programról:
A továbbképzés indításának a célja, hogy a kar földrajzi vonzáskörzetében lévő
iskolák, kollégiumok, a kar mellett működő bázisiskolák, valamint a katolikus nevelő �
oktató intézmények és pedagógusaik számára korszerű továbbképzést biztosítson a
jelzett programok valamelyikének elvégzésével. 
A képzésben 4 program közül választhat a pedagógus. A 360 összóraszámot kitevő
program 50%-a egységes a 41/1999. számú rendelet szerint, a további 50%-ban
modulárisan építkezik. Ennél fogva, bár egy 360 órás program elvégzése egyetlen
szakirányban nyújt megfelelő felkészítést, további 30-60 órás modulok elvégzése
esetén a jelölt újabb, a pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú
továbbképzésben szerzett oklevélhez csatolt, a speciális feladat ellátására képesítő
mellékletet szerezhet. 
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A képzés követelményei:
• az elméleti foglalkozások minimum 80 % - án jelenlét
• a gyakorlati foglalkozások minimum 90 % - án jelenlét
• az egyéni feladatok 100 % - os teljesítése
• sikeres kollokviumok, szigorlat, gyakorlati jegyek és záróvizsga
• valamennyi aláírás megszerzése
• a választott szakiránynak megfelelő szakdolgozat

Az oktatás formái: előadások, szemináriumok, közös és egyéni gyakorlatok,
konzultációk, esetmegbeszélések, tréningek.
Az oktatás szervezése: félévenként 90 óra, pénteken � szombaton, Piliscsabán és
Budapesten, 2000. szeptember 1�jétől. A szervezésben a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Bölcsészettudományi Kara együttműködik a Katolikus Pedagógiai
Szervezési és Továbbképzési Intézettel. 

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 5.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Rigó Ágnes
(Tel.: 26/375-375/2056, e-mail: rigoagi@btk.ppke.hu).

2. 

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: ANGOL NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS
TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: angol nyelv és irodalom szakos
tanár.

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: angol nyelv és irodalom
szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű angol nyelv és irodalom
szakos tanári szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program kötelezően oktatott pedagógiai tárgyakból (két félév) és szakmódszertani
modulokból áll (szintén két félév). Az utóbbi célja az angol szakmódszertani
ismeretek megújítása. Ismerteti a legfrissebb szakmódszertani irodalmat, bemutatja
az új európai nyelvi kerettantervet, vitafórumot kínál aktuális szakmai kérdésekről,
bevezetést nyújt az osztálytermi kutatás módszereibe, a drámapedagógiába, az
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internet használatába az angoltanítás során, a teszttervezésbe, angol nyelvű
pályázatok írásába s ezeken kívül még nyelvfejlesztést is kínál.   A képzés
erőteljesen gyakorlatorientált.  Irányított szempontrendszer alapján kell órákat
megfigyelni és értékelni. A szakdolgozat osztálytermi kutatásra épül, kb. 20 oldal
terjedelemben.  A részletes tantervi háló megtekinthető az Angol Tanszék
honlapjának magyar nyelvű oldalán a http://angol.btk.ppke.hu/ címen. 

A képzés költsége: 85 000 Ft+ÁFA/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Rigó Ágnes
Továbbképzési és Pályázati Osztály, 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
(Tel.: 26/375-375/2056, e-mail: rigoagi@btk.ppke.hu).

3.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS
TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: magyar nyelv és irodalom
szakos tanár.

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: magyar nyelv és irodalom
szakos tanár.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom
szakos tanári szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:

A továbbképzésében elsőrendű szerepet kap az új középiskolai tankönyveknek és a
� törvényi szabályozás szerint � a NAT illetve a kerettanterv vonatkozó
anyagrészeinek több szempontú feldolgozása, különös tekintettel az új szakmai
eredményekre és azok bevonhatóságára a középfokú oktatásba. A világirodalmi
foglalkozásokban szerepet kap az összehasonlító irodalomtörténeti szempont,
valamint a magyar irodalmi feldolgozásokkal együtt a történetiség és a műelemzés.
Az irodalomelméleti foglalkozásokon a legújabb iskolák eredményei kerülnek a
középpontba, emellett esztétikai és tantárgypedagógiai ismeretek, valamint az on-
line irodalomkeresés és �olvasás módszereinek tárgyalására is sor kerül. A
nyelvészeti kurzusokban kiemelt helyen szerepelnek a kommunikációelméleti-

http://angol.btk.ppke.hu/
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retorikai ismeretek. Mind a nyelvészeti, mind az irodalmi rész négy félévre kidolgozott
tanegységlistából áll, melyben az irodalom és a nyelvészet aránya: 60-40 %.

A képzés költsége: 85 000 Ft+ÁFA/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Rigó Ágnes
Továbbképzési és Pályázati Osztály, 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.
(Tel.: 26/375-375/2056, e-mail: rigoagi@btk.ppke.hu).
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XVIII. Felsőoktatási intézmény neve: Pécsi Tudományegyetem

XVIII/A. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért
felelős kar megnevezése:
Bölcsészettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.).
 

 1.
 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: AZ ANGOL SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI
 
 Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű angol
nyelv és irodalom szakos tanár, illetve angol nyelvtanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: angol nyelv és irodalom szakos
tanár és angol nyelvtanári szakos tanár.
 
A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű angol nyelv- és irodalom szakos tanár vagy
főiskolai szintű angol nyelvtanár szakképzettség és 3 éves pedagógus munkakörben
szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A felajánlott programok célja, hogy a jelenkori szaktudományos ismeretek hátterével
megerősítse az alapképzésben szerzett ismereteket és ezeknek megfelelő hatékony
módszereket alakítson ki. A pedagógusok eredeti szakképzettségükhöz
kapcsolódóan az angol nyelv és irodalom oktatásának legújabb szaktárgyi és
szakmódszertani ismereteit sajátíthatják el. A kurzusok gyakorlati jeggyel, vagy
kollokviummal zárulnak. A képzés a levelező programok szokásos módja szerint
félévenként 4-5 intenzív, többnapos tantermi foglalkozás keretében szerveződik. A
képzés költségtérítéses. A képzés szigorlattal zárul. A szigorlat témakörei a
kötelezően és a szabadon választott tanulmányi területekből kerülnek ki. A képzés
zárásaként szakdolgozatot kell készíteni. A záróvizsga a szakdolgozat
megvédéséből, és szóbeli vizsgából áll.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Korpics
Márta
(Tel.: 72/ 503-600/4991, e-mail: korpics@btk.pte.hu).
 
 

mailto:korpics@btk.pte.hu
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 2.
 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A FRANCIA NYELV ÉS KULTÚRA EURÓPAI
KONTEXTUSBAN
 
 Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű francia
nyelv és irodalom szakos tanár és főiskolai szintű francia nyelvtanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: francia nyelv és irodalom
szakos tanár és francia nyelvtanár szakos tanár, 
 
A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű francia nyelv és irodalom
szakos tanár vagy főiskolai szintű francia nyelvtanár szakképzettség és legalább 3 év
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A felajánlott programok célja, hogy a jelenkori szaktudományos ismeretek hátterével
megerősítse az alapképzésben szerzett ismereteket és ezeknek megfelelő hatékony
módszereket alakítson ki. Jelen program a franciával, mint az Európai Unió második
számú hivatalos nyelvével, kultúrájával kapcsolatos, az Unióban betöltött szerepének
megfelelő korszerű, kulturális, történelmi, politikai és jogi ismereteket közvetítő
képzés. A kurzusok gyakorlati jeggyel, vagy kollokviummal zárulnak. A képzés a
levelező programok szokásos módja szerint félévenként 4-5 intenzív, többnapos
tantermi foglalkozás keretében szerveződik. A képzés költségtérítéses. A képzés
szigorlattal zárul. A szigorlat témakörei a kötelezően és a szabadon választott
tanulmányi területekből kerülnek ki. A képzés zárásaként szakdolgozatot kell
készíteni. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből, és szóbeli vizsgából áll.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Korpics
Márta
(Tel.: 72/503-600/4991, e-mail: korpics@btk.pte.hu).
 
 

 3.
 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.
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A program pontos megnevezése: A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS
TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI
 
 Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű magyar
nyelv és irodalom szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: középiskolai magyar nyelv és
irodalom szakos tanár.
 
A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű magyar nyelv- és irodalom szakos tanár
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A felajánlott programok célja, hogy a jelenkori szaktudományos ismeretek hátterével
megerősítse az alapképzésben szerzett ismereteket és ezeknek megfelelő hatékony
módszereket alakítson ki. A pedagógusok eredeti szakképzettségükhöz
kapcsolódóan magyar nyelv és irodalom oktatásának legújabb szaktárgyi és
szakmódszertani ismereteit sajátíthatják el. A kurzusok gyakorlati jeggyel, vagy
kollokviummal zárulnak. A képzés a levelező programok szokásos módja szerint
félévenként 4-5 intenzív, többnapos tantermi foglalkozás keretében szerveződik. A
képzés költségtérítéses. A képzés szigorlattal zárul. A szigorlat témakörei a
kötelezően és a szabadon választott tanulmányi területekből kerülnek ki. A képzés
zárásaként szakdolgozatot kell készíteni. A záróvizsga a szakdolgozat
megvédéséből, és szóbeli vizsgából áll.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Korpics
Márta
(Tel.: 72/503-600/4991, e-mail: korpics@btk.pte.hu).
 
 

 4.
 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A NÉMET NEMZETISÉGI TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI
 
 Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: német nemzetiségi nyelv
és irodalom szakos tanár; nemzetiségi specializációs német nyelv és irodalom
szakos tanár.
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Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: német nemzetiségi nyelv és
irodalom szakos tanár; német nyelv és irodalom szakos, nemzetiségi specializációt
végzett tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai és egyetemi szintű német nemzetiségi nyelv- és
irodalom, illetve német nyelv- és irodalom szakon belül végzett nemzetiségi
specializáció szakos tanár szakképzettség és legalább 3 év pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A felajánlott programok célja, hogy a jelenkori szaktudományos ismeretek hátterével
megerősítse az alapképzésben szerzett ismereteket és ezeknek megfelelő hatékony
módszereket alakítson ki. A programban a pedagógusok eredeti
szakképzettségükhöz kapcsolódóan a nemzetiségi német nyelv és irodalom
oktatásának legújabb szaktárgyi és szakmódszertani ismereteit sajátíthatják el. A
kurzusok gyakorlati jeggyel, vagy kollokviummal zárulnak. A képzés a levelező
programok szokásos módja szerint félévenként 4-5 intenzív, többnapos tantermi
foglalkozás keretében szerveződik. A képzés költségtérítéses. A képzés szigorlattal
zárul. A szigorlat témakörei a kötelezően és a szabadon választott tanulmányi
területekből kerülnek ki. A képzés zárásaként szakdolgozatot kell készíteni. A
záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből, és szóbeli vizsgából áll.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Korpics
Márta
(Tel.: 72/503-600/4991, e-mail: korpics@btk.pte.hu).
 
 

 5.
 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A NÉMET TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI
 
 Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű német
nyelv és irodalom szakos tanár, illetve német nyelvtanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: német nyelv és irodalom
szakos tanár és német nyelvtanár szakos tanár.
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A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű német nyelv- és irodalom szakos tanár vagy
főiskolai szintű német nyelvtanári szakképzettség és legalább 3 év pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
A felajánlott programok célja, hogy a jelenkori szaktudományos ismeretek hátterével
megerősítse az alapképzésben szerzett ismereteket és ezeknek megfelelő hatékony
módszereket alakítson ki. A programban a pedagógusok eredeti
szakképzettségükhöz kapcsolódóan a német nyelv és irodalom oktatásának legújabb
szaktárgyi és szakmódszertani ismereteit sajátíthatják el. A kurzusok gyakorlati
jeggyel, vagy kollokviummal zárulnak. (A részletes követelményeket és az oktatott
kurzusok anyagát a mellékelt tantervek tartalmazzák.) 
A képzés a levelező programok szokásos módja szerint félévenként 4-5 intenzív,
többnapos tantermi foglalkozás keretében szerveződik. A képzés költségtérítéses. A
képzés szigorlattal zárul. A szigorlat témakörei a kötelezően és a szabadon választott
tanulmányi területekből kerülnek ki. A képzés zárásaként szakdolgozatot kell
készíteni. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből, és szóbeli vizsgából áll.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Korpics
Márta
(Tel.: 72/503-600/4991, e-mail: korpics@btk.pte.hu).
 

 6.
 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: AZ OROSZ NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS
TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 
 
 Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű orosz
nyelv és irodalom szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: középiskolai orosz nyelv és
irodalom szakos tanár.
 
A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű orosz nyelv- és irodalom szakos tanár
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
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A felajánlott programok célja, hogy a jelenkori szaktudományos ismeretek hátterével
megerősítse az alapképzésben szerzett ismereteket és ezeknek megfelelő hatékony
módszereket alakítson ki. A programban a pedagógusok eredeti
szakképzettségükhöz kapcsolódóan az orosz nyelv és irodalom oktatásának
legújabb szaktárgyi és szakmódszertani ismereteit sajátíthatják el. A kurzusok
gyakorlati jeggyel, vagy kollokviummal zárulnak. (A részletes követelményeket és az
oktatott kurzusok anyagát a mellékelt tantervek tartalmazzák.) 
A képzés a levelező programok szokásos módja szerint félévenként 4-5 intenzív,
többnapos tantermi foglalkozás keretében szerveződik. A képzés költségtérítéses. A
képzés szigorlattal zárul. A szigorlat témakörei a kötelezően és a szabadon választott
tanulmányi területekből kerülnek ki. A képzés zárásaként szakdolgozatot kell
készíteni. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből, és szóbeli vizsgából áll.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Korpics
Márta
(Tel.: 72/503-600/4991, e-mail: korpics@btk.pte.hu).
 

 7.
 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A TÖRTÉNELEM SZAKOS TANÁRI
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 
 
 Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű
történelem szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: középiskolai történelem szakos
tanár.
 
A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű történelem szakos tanári szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A felajánlott programok célja, hogy a jelenkori szaktudományos ismeretek hátterével
megerősítse az alapképzésben szerzett ismereteket és ezeknek megfelelő hatékony
módszereket alakítson ki. A programban a pedagógusok eredeti
szakképzettségükhöz kapcsolódóan a történelem oktatásának legújabb szaktárgyi és
szakmódszertani ismereteit sajátíthatják el. A kurzusok gyakorlati jeggyel, vagy
kollokviummal zárulnak. A képzés a levelező programok szokásos módja szerint
félévenként 4-5 intenzív, többnapos tantermi foglalkozás keretében szerveződik. A
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képzés költségtérítéses. A képzés szigorlattal zárul. A szigorlat témakörei a
kötelezően és a szabadon választott tanulmányi területekből kerülnek ki. A képzés
zárásaként szakdolgozatot kell készíteni. A záróvizsga a szakdolgozat
megvédéséből és szóbeli vizsgából áll.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Korpics
Márta
(Tel.: 72/503-600/4991, e-mail: korpics@btk.pte.hu).
 
 

 8.
 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: KÖZIGAZGATÁSI ÉS
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ISMERETEK TANÁROKNAK

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanár, napközis nevelő,
kollégiumi nevelő, szociálpedagógus, könyvtáros-tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai és egyetemi szintű filozófia, magyar nyelv- és
irodalom, történelem, német vagy horvát nemzetiségi nyelv- és irodalom,
szociálpedagógus szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben
szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A felajánlott programok célja, hogy a jelenkori szaktudományos ismeretek hátterével
megerősítse az alapképzésben szerzett ismereteket és ezeknek megfelelő hatékony
módszereket alakítson ki. A programban a pedagógusok olyan ismereteket
sajátíthatnak el, amelyet saját szaktárgyuk tanítása során alkalmazni tudnak, de
eredeti szakképzetségükön belül nem állt módjukban ezen ismeretek megszerzése.
A kurzusok gyakorlati jeggyel, vagy kollokviummal zárulnak. A képzés a levelező
programok szokásos módja szerint félévenként 4-5 intenzív, többnapos tantermi
foglalkozás keretében szerveződik. A képzés költségtérítéses. A képzés szigorlattal
zárul. A szigorlat témakörei a kötelezően és a szabadon választott tanulmányi
területekből kerülnek ki. A képzés zárásaként szakdolgozatot kell készíteni. A
záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből, és szóbeli vizsgából áll.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.
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A képzés kezdete: 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Korpics
Márta
(Tel.: 72/503-600/4991, e-mail: korpics@btk.pte.hu).

 9.
 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: mérési
és értékelési vagy szaktanácsadói, vagy vizsgaelnöki, vagy szakértői, vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: A PEDAGÓGIAI MÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS
ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanár, tanító, gyakorlatvezető
tanár, szakértő, szaktanácsadó, intézményvezető.
 
A jelentkezés feltétele: főiskolai és egyetemi szintű tanári vagy tanítói
szakképzettség és legalább 3 éves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat. 

Tájékoztatás a programról:
A képzés két részből áll: a kötelező 180 órás képzésből és a 180 órás szabadon
választott tanulmányi területek szerinti képzésből. A felajánlott program célja, hogy a
jelenkori szaktudományos ismeretek hátterével megerősítse az alapképzésben
szerzett ismereteket és ezeknek megfelelő hatékony módszereket alakítson ki. A
képzés a kötelezően oktatott tanulmányi területek elvégzése után több fele ágazik. A
program a pedagógiai értékelés alapjainak és iskolai gyakorlatának áttekintésétől
vezeti el a résztvevőket a mérés és értékelés részletes elméleti és gyakorlati
kérdéseihez. A bemeneti folyamat és kimeneti szabályozás megtervezésének és
megvalósításának elemző tárgyalásán túl a résztvevők áttekintést kapnak
nemzetközi és hazai projektekről, valamint betekintést nyernek a témához
kapcsolódó kutatásmódszertani kérdésekbe. A program végére várhatóan képessé
válnak saját szaktárgyi területükön a Nemzeti alaptantervben és kerettantervekben,
valamint a helyi tantervekben megfogalmazott követelményekhez igazodó értékelési
projektek megtervezésére, feladatok elkészítésére, projektek lebonyolítására és a
kapott eredmények értő elemzésére. A képzési idő 4 félév. A szigorlat témakörei: a
kötelezően és a szabadon választott tanulmányi területekből kerülnek ki. A 360 órás
képzés zárásaként szakdolgozatot kell készíteni. A záróvizsga a szakdolgozat
megvédéséből és záróvizsga tételsorból áll.

A képzés költsége: 85 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. június 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember.
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A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Korpics
Márta (telefon: 72/ 503-600/4991, e-mail: korpics@btk.pte.hu).

10.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: ROMOLÓGOIA � CIGÁNY NÉPISMERET ÉS
CIGÁNY NYELVEK
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanár, tanító, kollégiumi nevelő,
szabadidő-szervező, szociálpedagógus, gyógypedagógus.

A jelentkezés feltétele: főiskolai és egyetemi szintű pedagógus szakképzettség és
legalább 3 éves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat. 

Tájékoztatás a programról:
A program célja, hogy a nemzetiségi származású gyermekek oktatására, nevelésére
alkalmas pedagógusokat készítsen fel. A felajánlott program célja, hogy a jelenkori
szaktudományos ismeretek hátterével megerősítse a pedagógusnak az
alapképzésben szerzett ismereteit és a cigány gyerekek etnikai-kulturális
másságából eredő konfliktusai kezelésére alkalmas és hatékony módszerekkel
ismertesse meg a pedagógusokat. A kurzusok gyakorlati jeggyel vagy kollokviummal
záródnak. A képzést félévenként 5-6 napos tantervi foglalkozás keretében szervezik.
Az oklevél megszerzésének feltételei: a szigorlat letétele, a szakdolgozat elkészítése
és a záróvizsga teljesítése. A képzés budapesti képzési helyszínnel is indul. 

A képzés költsége: A képzés költsége: 85.000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. január 15. (budapesti helyszín esetén) 2005. június
30. (pécsi helyszín esetén).

A képzés kezdete: 2005. február, 2005. szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy
neve: Korpics Márta
elérhetősége: PTE BTK Képzési és Továbbképzési  Iroda
Pécs, Ifjúság útja 6.
telefon: 72/503-600/4991
e-mail: korpics@btk.pte.hu.

mailto:korpics@btk.pte.hu
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XVIII/B. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért
felelős kar megnevezése: Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar (7624 Pécs,
Boszorkány u. 2.)

1.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A MÉRNÖKTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: építészmérnök-,
építőmérnök-, gépészmérnök-, környezetmérnök-, informatikus mérnök-,
településmérnök-, villamosmérnök-tanári szakképzettség; műszaki szakoktató
szakképzettség.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: mérnöktanár, műszaki
szakoktató.

A jelentkezés feltétele: főiskolai, egyetemi szintű mérnöktanár, műszaki szakoktató
és pedagógus munkakörben szerzett 3 év gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés célja: a mérnöktanár szakhoz kapcsolódó szaktudományok új, az oktatás-
nevelés szempontjából jelentős eredményeinek megismertetése. 
Tantervfejlesztés. A helyi tanterv kimunkálásának és fejlesztésének elméleti
megfontolásai és gyakorlati menete. Új taneszközök, oktatási eljárások, módszerek
felhasználása az oktatásban, különös tekintettel az Internetre és a multimédiára.
A pedagógiai és pszichológiai általános elméleti és gyakorlati ismeretek, képességek
bővítése. A differenciálás pedagógiai, pszichológiai alapjai. Az oktatási intézmény
szocializációs, mentálhigiénés funkciója. Kommunikációs, konfliktuskezelő,
problémamegoldó képességek fejlesztése. Az oktatás formája: levelező tagozatos
képzés.

A képzés költsége: 90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 15.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Balaton
Katalin
(72/211-093, e-mail: balaton@falcon.pmmf.hu).
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XVII/C. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért
felelős kar megnevezése: Természettudományi Kar (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.).

1.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2 pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.
 
A program pontos megnevezése: A TESTNEVELŐ TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: általános iskolai vagy
középiskolai testnevelő tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: 
testnevelő tanár, gyakorlatvezető tanár, kollégiumi nevelőtanár. 

A jelentkezés feltétele: főiskolai ill. egyetemi szintű testnevelő tanár szakképzettség
és 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
A sporttudományi program az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek
megújítását szolgálja, továbbá a pedagógus munkakört betöltő testnevelő-tanárok,
az iskolai szabadidő sport szervezésével, vezetésével foglalkozó pedagógusok
számára nyújt a sporttudomány, a sportpedagógia és sportpszichológia
diszciplínáiban az utóbbi évtizedben feltárt új ismereteket.
A sporttudományi tárgyak az általános és középiskolai tantervi anyag tartalmába
beépíthető legújabb sporttudományi ismeretekre, a legújabb módszertani
megoldások átadására ill. arra az új pedagógiai pszichológiai szemléletmódra
koncentrálnak, amelyek az egészséges életmód, a �sport for all� fílozófiájából
fakadnak.
A képzés főleg elméleti anyag feldolgozását, továbbá pszichológiai, pedagógiai
módszertani gyakorlatok elvégzését követeli meg. A hallgatókra háruló egyéni munka
- beleértve a szakdolgozatot is- negyven óra.
A fakultatív tárgyak terhére a már elvégzett tanári továbbképzés óraszáma a
képesítési követelmények által előírt módon beszámítható.
A képzést levelező tagozaton, szemeszterenként 3x3 napos (havonta 1x3 nap)
konzultációk formájában szervezik.

A képzés költsége: 70 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember vége, október eleje.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Papp
Gábor
(Tel.: 72/503-600, e-mail: papp@ttk.pte.hu).
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2.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A MODERN FIZIKA EREDMÉNYEI,
MÓDSZEREI ÉS MULTIMÉDIÁS TANÍTÁSA

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: általános iskolai vagy
középiskolai fizika szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: fizika szakos tanári;
gyakorlóiskolai szakvezető tanár.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű fizika szakos tanár
szakképzettség és 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
A fizika alapvető jelenségeivel kapcsolatos ismeretek felfrissítése, kiegészítése, a
XX. századi fizika legfontosabb eredményei: kvantummechanikai viselkedés,
paradoxonok a relativitáselméletben, elemi részecskék, fraktálok és káoszelmélet,
kozmológia, teleportáció stb. Lézereken, félvezetőkön alapuló elektronikai eszközök
(CD, nyomtató, GPS). Anyagtudomány, ûrhajózás, információáramlás.
Új kísérleti és elméleti módszerek bemutatása: fizikai informatika, új oktatást segítő
számítógépes programok megismerése. Számítógép felhasználása a mechanikai,
hőtani, elektromosságtani, atomfizikai, részecskefizikai kísérletekben. Elektronika a
hétköznapi életben. Lézerek ipari, orvosi, hírközlési, katonai alkalmazásai. A
gyakorlatorientált, szemléletes fizikaoktatás módszerei.
Az oktatás formája: Az elméleti órák 53 %-át, a laboratóriumi kísérleti foglalkozások
31 %-át, az előadott anyagok feldolgozását szolgáló szemináriumok pedig 16 %-át
teszik ki a teljes időtartamnak.
A teljesítés ellenőrzése: négy kollokvium, négy gyakorlati jegy és egy aláírás,
valamint egy szigorlat. 

A képzés költsége: 70 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember vége, október eleje.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Németh
Béla
(Tel.: 72/503-600, e-mail: bnemet@fizika.ttk.pte.hu).
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3.
 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A MATEMATIKA SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

 Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű
matematika szakos tanár szakképzettség.
 
 Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános iskolai matematika
szakos tanár.
 
A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű matematika szakos tanári szakképzettség és
3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
A továbbképzés célja a felsőfokú tanulmányok során megszerzett matematikai és
módszertani ismeretek felújítása mellett a matematika legújabb eredményei közül az
oktatásban és a gyakorlatban felhasználható legjelentősebb matematika eredmények
alkalmazásának megismertetése. Az analízis modern fejezetei mellett a numerikus
analízis elemei, a számítástudomány alapvető algoritmusai mellett a gyakorlatban is
használható matematikai programcsomagok közül a MAPLE programcsomag
megismertetése éppúgy szerepel, mint a geometria legújabb fejezete a fraktálok,
vagy a véges matematika: kombinatorikai és gráfelméleti módszerek alkalmazásai,
amelyek a számítástudomány alkalmazásaiban kerülnek napjainkban előtérbe. A
tanfolyamon résztvevők meglévő eddigi ismereteiket erősítik az elemi matematikai
gyakorlatok; az iskolaszervező és vezetői munkájukhoz pedig a
valószínűségszámítás és matematikai statisztika eljárásainak elsajátítása ad
segítséget. Ezen kívül a későbbi iskolai gyakorlati oktató munkájukhoz segítséget fog
nyújtani a komputerek alkalmazásának megismerésével elsajátított audiovizuális
szemléltetési módok ismerete. 

A képzés költsége: 70 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember vége, október eleje.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Hetyei
Gábor
(Tel.: 72/503-600, e-mail: horvath@math.ttk.pte.hu).
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 4.
 
 A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A KÖRNYEZETTAN SZAKTÁRGYHOZ
KÖTŐDŐ SZAKMAI ÉS PEDAGÓGIAI ISMERETEK MEGÚJÍTÁSA. 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű
környezettan szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: középiskolai környezettan
szakos tanár, gyakorlatvezető tanár.

A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű környezettan-bármely szakos tanár
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program pedagógiai (általános és szakmódszertani) és szakmai ismeretek
átadásából áll. A szakmódszertani ismereteket kiemelten kezelik, tekintve azt, hogy a
szak csak pár éves múltra tekinthet vissza, bár az általános pedagógia legújabb
eredményeit is be akarják mutatni. A szakmódszertani rész jelentősen épít a
résztvevők tapasztalataira, ezért műhely jellegű. Emellett ismertetni kívánják a
legújabb szakmódszertani kiadványokat is. A szaktudományos rész a legújabb
környezetvédelmi eljárásokat, azok kémiai, biológiai, geográfiai és fizikai hátterét
kívánja bemutatni, lokális, regionális és globális szinten. A program célja az egyes
területeken való tájékozódás és eligazodás elősegítése. Az önálló ismeretszerzés
különböző formáinak elsajátítása (szakirodalom, Internet, stb).
Képzés: levelező tagozaton, félévenként 45 órával.
Követelmény: a képzésre előírt követelmények (3 gyakorlati jegy, 4 kollokvium, 1
szigorlat és a záróvizsga) teljesítése.
 
A képzés költsége: 70 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember vége, október eleje.
 
 A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Majer
József
 (Tel.: 72/503-600, e-mail:majer@ttk.pte.hu).
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5.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A KÉMIA SZAKOS TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI
 
Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi vagy főiskolai
szintű kémia szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: kémia szakos tanár,
gyakorlatvezető.
 
 A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű kémia szakos tanár, és 3 év
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról: 
A program két fő részre tagolódik: az általános pedagógiai ismeretek és modern
szakmódszertani fogások tagolása mellett az elmúlt évtized legfontosabb
szaktudományi eredményeit kívánja tárgyalni. A szakmódszertani blokk jelentős
mértékben épít a résztvevők önálló munkájára, kihasználva a modern
oktatástechnika (multimédia, Internet) által kínált lehetőségeket. A szaktudományos
rész választható kurzusai három blokk kialakítását teszik lehetővé: (1) a környezeti
kémia alapjait, (2) a bioszervetlen kémia legújabb eredményeit és (3) az analitikai
kémia (környezetanalitika) néhány új eredményét tartalmazó curriculumot.
A kurzus egyik fejezet esetén sem törekszik teljességre. A program célja néhány
gyakorlati fontosságú terület kiemelése, részletesebb ismertetése.  

A képzés költsége: 70 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember vége, október eleje.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Kunsági
Máté Sándor (Tel.: 72/503-600, e-mail: kunsagi@ttk.pte.hu).
 

 
 

 6.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: FÖLDRAJZ TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 
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Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek; nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű földrajz
szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: középiskolai földrajz szakos
tanár, gyakorlóiskolai szakvezető.
 
 A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű földrajz szakos tanár szakképzettség és
legalább 3 éves pedagógus munkakörben eltöltött gyakorlat.
 
 Tájékoztatás a programról:
 A programban a földtudományok, ezen belül a természeti földrajz, ill. a
társadalomföldrajz közel azonos arányban szerepelnek.
 A képzés célja: diplomával megszerzett, újabb ismeretek felújítása, a gyors innováció
eredményeként megjelenő új ismeretek átadása; a megváltozott körülményekhez
igazítandó gyakorlati ismeretanyag megszerzése.
A hallgatók az I. félévben elsősorban tudománytörténeti és rendszertani
információkat. kapnak, ezek a régebbi földrajztanításból hiányoztak /pl. jeles magyar
földrajztudósok tevékenységének ismerete a földrajztudomány fejlődése stb./ A
specializáció ismerete gyakorlatilag is fontos a jelenlegi ágazati szétválások
megértésében /pl. politikai földrajz, nőföldrajz, katonaföldrajz stb./.
A II. félévben a. természet-és környezetvédelem időszerű, elméleti és gyakorlati
kérdéseit, ill. a világgazdaság fejlődésének folyamatait ismerhetik meg a résztvevők
/integrációk/.
A III. és IV. félév során a földtudományi kutatások irányzataival és eredményeivel
foglalkozik a program. Az ország jövőjének alakításában jelentős szerepet játszanak
olyan témakörök, mint az Európai Unió kialakulása, célkitűzései, a rendszerváltozás
gazdasági-társadalmi következményei Kelet- és Közép-Európában, valamint
Magyarország helye és szerepe a világgazdaságban: az EU-csatlakozás előnyei és
hátrányai. Az oktatás formája: 60%-ban elméleti (előadások), 40%-ban gyakorlat
(intézeti, ill. otthon elvégzendő gyakorlatok). 
Az ellenőrzés formái: a gyakorlati jegyek mellett 6 kollokvium és egy komplex
szigorlat, amely pedagógiai-módszertani jellegű, valamint szakdolgozat készítése,
védése és záróvizsga. 

A képzés költsége: 70 000 Ft/félév.
A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.
A képzés kezdete: 2005. szeptember vége, október eleje.
A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Mészárosné
Császár Zsuzsa (Tel.: 72/503-600, e-mail: tegeszti@ttk.pte.hu).
 

 7.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: INFORMATIKAI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
SZAKIRÁNYÚ, SZAKMÓDSZERTANI TOVÁBBKÉPZÉS - AKTUALITÁSOK,
LEGÚJABB EREDMÉNYEK
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Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: informatika,
számítástechnika, technika, matematika és fizika szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: informatika, számítástechnika,
technika, területén oktató tanár, kollégiumi nevelő, gyakorlatvezető tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű informatika, számítástechnika, technika,
matematika, fizika szakos tanár szakképzettség és legalább 3 éves pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat. 

Tájékoztatás a programról:
A hallgatók a következő témákban bővíthetik ismereteiket:
Az információszerzés módszerei, tananyagfejlesztés. Számítógépes
tananyagfejlesztés. A kor követelményeinek megfelelő, aktuális operációs
rendszerek. Rendszertechnika (a legújabb hardvereszközök és rendszerek).
Programfejlesztés "vizául" technikával. Számítógépes grafika, bemutató készítés.
Internetes publikáció.
Képzés: levelező tagozaton, félévenként 45 óra.
Követelmény: a képzésre előírt követelmények (3 gyakorlati jegy és 4 kollokvium
megszerzése, szigorlat, záróvizsga) teljesítése.

A képzés költsége: 70 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember vége, október eleje.

 A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Szabóné
Jelics Mónika
 (Tel.: 72/503-600, e-mail: technika@ttk.pte.hu).
  

 8.
 
 A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A BIOLÓGIA SZAKTÁRGYHOZ KÖTŐDŐ
SZAKMAI ÉS PEDAGÓGIAI ISMERETEK MEGÚJÍTÁSA. 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű biológia
szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: középiskolai biológia szakos
tanár, kollégiumi nevelő, gyakorlatvezető tanár.
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A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű biológia szakos tanári szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program két fő részre tagolódik: az általános pedagógiai ismeretek és a modern
szakmódszertani fogások taglalása mellett az elmúlt évtized legfontosabb
szaktudományi eredményeit kívánja tárgyalni. A szakmódszertani blokk jelentős
mértékben épít a résztvevők önálló munkájára, kihasználva a modern
oktatástechnika (multimédia, Internet) által kínált lehetőségeket. A szaktudományi
blokk az elméleti ismeretek mellett gyakorlati foglalkozásokat is kíván nyújtani. A
szaktudományos rész választható kurzusai két fő blokk kialakítását teszik lehetővé:
1. az ökológia és a természetvédelem felé mutató, a természet és különösen a hazai
tájak értékeit ismertető curriculumot, 2. a modern kísérletes biológia elemeit
magában foglaló, laboratóriumi gyakorlatokat is biztosító blokk.
Egyik kurzusblokk sem kíván a problémakörrel teljes egészében foglalkozni, sokkal
inkább a szaktudományok a társadalom egésze számára hasznos, esetenként
nélkülözhetetlen ismereteket közvetíteni közérthető módon. A program egyik célja
éppen az, hogy az ismereteket továbbadására ösztönző, stimuláló és szemléletes
programokat biztosítson. 

A képzés költsége: 70 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember vége, október eleje.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Czakóné
Vér Klára dr.
(Tel.: 72/503-600, e-mail: czako@ttk.pte.hu).

mailto:czako@ttk.pte.hu
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XVIII/D. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért
felelős kar megnevezése: Tanárképző Intézet (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.).

1.

A 41/ 1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: A TANESZKÖZFEJLESZTŐI FELADATOK
ELLÁTÁSÁRA FELKÉSZÍTŐ PROGRAM

Azoknak a munkaköröknek és megbízásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: pedagógus munkakörben
dolgozók, továbbá szakértők, gyakorló iskolai szakvezetők, szaktanácsadók és a
taneszközfejlesztésben érdekelt pedagógusok.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség
és pedagógus munkakörben eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A választott stúdiumok a tanítási-tanulási folyamatok elemzésére és értékelésére, a
tudatos taneszközválasztásra és használatra, illetve a taneszközök tervezésére és
készítésére irányulnak, miközben viszonylag �ismeretlen� területeket (például a
taneszközök formatervezése) is érintenek.
Az óra és vizsgaterhelések a négy félévben arányosan oszlanak meg. A tanórák
szemináriumi jellegűek, elsősorban a tananyag konzultáció-szerű feldolgozását
szolgálják, ezért hangsúlyozott az otthoni egyéni tanulás. A tréningek kiscsoportos
keretben zajlanak, igénylik a jelentkezők aktív közreműködését. A szakdolgozat
önálló kutatási eredményekre épülő produktum, amely a jelöltek felkészültségének
fontos minősítő eszköze. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és szóbeli
vizsgából áll.

A képzés költsége: 60-70 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. január 15., illetve 2005. június 15.

A képzés kezdete: 2005. február eleje, illetve 2005. október 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Mrázik Júlia
(Tel.: 72/327-622, e-mail: juli@tki.pte.hu).

2.

A 41/ 1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
- közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a
képesítési követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása,
- szakértői feladatokra való felkészítés.
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A program pontos megnevezése: AZ ISKOLAVEZETŐI ÉS KÖZOKTATÁSI
SZAKÉRTŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA FELKÉSZÍTŐ PROGRAM

Azoknak a munkaköröknek és megbízásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: pedagógus munkakörben
dolgozók, továbbá iskolai vezetők, szakértők, szaktanácsadók és gyakorló iskolai
szakvezetők.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség
és pedagógus munkakörben eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
A választott stúdiumok alternatívát kínálnak a jelentkezőknek: a közös stúdiumokon
kívül iskolavezetői vagy szakértői irányban mélyíthetik el ismereteiket. Ennek
megfelelően az óra és vizsgabeosztás is változik.
Az óra és vizsgaterhelések a négy félévben arányosan oszlanak meg. A tanórák
szemináriumi jellegűek, elsősorban a tananyag konzultáció-szerű feldolgozását
szolgálják, ezért hangsúlyozott az otthoni egyéni tanulás. A tréningek kiscsoportos
keretben zajlanak, igénylik a jelentkezők aktív közreműködését. A szakdolgozat
önálló kutatási eredményekre épülő produktum, amely a jelöltek felkészültségének
fontos minősítő eszköze. A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és szóbeli
vizsgából áll.

A képzés költsége: 60-70 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. január 15., illetve 2005. június 15.

A képzés kezdete: 2005. február eleje, illetve 2005. október 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Mrázik Júlia
(Tel.: 72/327-622, e-mail: juli@tki.pte.hu).

3.

A 41/ 1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
pedagógus munkakört betöltő, de pedagógus szakképzettséggel nem
rendelkezőknek pedagógiai-pszichológiai ismeretek nyújtása.

A program pontos megnevezése: A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL NEM
RENDELKEZŐK PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI ISMERETEINEK BŐVÍTÉSE

Azoknak a munkaköröknek és megbízásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: pedagógus munkakörben
foglalkoztatott, de pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű szakirányú szakképzettség és
pedagógus munkakörben való legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat.
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Tájékoztatás a programról:
A választott stúdium pedagógus munkakörben foglalkoztatott, de pedagógiai
végzettséggel nem rendelkező kollégáknak nyújt pedagógiai, pszichológiai
ismereteket. 
Az óra és vizsgaterhelések a négy félévben arányosan oszlanak meg. A tanórák
szemináriumi jellegűek, elsősorban a tananyag konzultáció-szerű feldolgozását
szolgálják, ezért hangsúlyozott az otthoni egyéni tanulás. A tréningek kiscsoportos
keretben zajlanak, igénylik a jelentkezők aktív közreműködését. A szakdolgozat
önálló kutatási eredményekre épülő produktum, amely a jelöltek felkészültségének
fontos minősítő eszköze.

A képzés költsége: 60-70 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. január 15., illetve 2005. június 15.

A képzés kezdete: 2005. február eleje, illetve 2005. október 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Mrázik Júlia
(Tel.: 72/327-622, e-mail: juli@tki.ektf.hu).

4.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: CIGÁNY NÉPISMERET ÉS PEDAGÓGIA
PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezés, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: pedagógus munkakörben
dolgozók (tanító, tanár, kollégiumi nevelő, szabadidő-szervező, stb.).

A jelentkezés feltétele: egyetemi illetve főiskolai szintű pedagógus szakképzettség
és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A cigány gyerekek etnikai-kulturális másságából eredő konfliktusoktól mentes iskolai
haladását elősegítő pedagógiai szemléletet, és a cigány kultúrák alapszintű ismeretét
nyújtja a résztvevők számára. Ismereteket szereznek a hallgatók egyrészt az érintett
specifikus témakörben mind a módszertan, az iskolaszervezés és a
tanulásszervezés (és azok közigazgatási háttere) területéről, másrészt az ismeretek
megfelelő pedagógiai érvényesítéséhez szükséges szemléleti alapjaik is a kívánt
módon változnak, így az iskolákban eddig is folyó, de kellő szakmai hátteret gyakran
nélkülöző népismereti, felzárkóztató és cigány felzárkóztató programok rendezettebb
és segédeszközökben gazdagodó fejlődési/fejlesztési lehetőséget kapnak. A
kurzusok gyakorlati jeggyel vagy kollokviummal zárulnak. A képzési idõ 4 félév. A
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képzés félévenként 4-5 intenzív többnapos tantervi foglalkozás keretében
szervezõdik. A szigorlat témakörei: a kötelezõen és a szabadon választott tanulmányi
területekbõl kerülnek ki. Az oklevél megszerzésének feltétele: a szigorlat letétele, a
szakdolgozat elkészítése és a záróvizsga követelményeinek teljesítése.

A képzés költsége: 60-70 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. január 15., illetve 2005. június 15.

A képzés kezdete: 2005. február eleje, illetve 2005. október 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy: Reisz Terézia
(Tel.: 72/503-600/4299, e-mail: reisz@tki.pte.hu).
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XVIII/E. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért
felelős kar megnevezése: Illyés Gyula Főiskolai Kar (7100 Szekszárd, Rákóczi út
1.).

1.
 
A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5. 2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A TANÍTÓ SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI
 
Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: tanító.
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, illetve gyakorlatvezető
tanító, intézményvezető.
 
A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű tanító szakképzettség és 3 év pedagógus
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
Az intézmény által felkínált tömbben szereplő tantárgyak környezetvédelem, a
művészi kommunikáció és a társadalomkutatás területére koncentrálnak. A legutóbbi
időkben történt változásokat, új módszereket bemutatva korszerű elméleti és
gyakorlati ismereteket nyújtanak hallgatóinknak. E területek a modern oktatás
alapvető pillérei, melyben e komplex tudásanyag a személyiségformálás egyéni
sajátosságaira is érzékeny pedagógust készít fel, felhasználva a multimédiás
tananyagkészítés lehetőségeit is.
A választható pedagógiai és pszichológiai stúdiumok két modelljét kínálják a
programon részt vevő hallgatóknak. Az első modell tematikusan, a második modell
felsorolás jellegűen tartalmazza a választható stúdiumokat, melyek a differenciálás, a
kommunikáció, a szocializáció és a mentálhigiéné pedagógiai és pszichológiai
kérdésköreit dolgozzák fel, ezzel járulva hozzá a pedagógusok szakmai
továbbfejlődéséhez.

A képzés költsége: 60-70 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. szeptember.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Strung Csilla
(Tel.: 74/528-300/1002, 1005, e-mail: betti@pte.igyfk.hu).
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2. 
 
A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI
 
Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: óvodapedagógus.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, illetve
gyakorlatvezető óvodapedagógus, intézményvezető.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú és főiskolai szintű óvodapedagógus (óvónő)
szakképzettség és 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
Az intézmény által felkínált tömbben szereplő tantárgyak környezetvédelem és a
művészi kommunikáció területére koncentrálnak. A legutóbbi időkben történt
változásokat, új módszereket bemutatva korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket
nyújtanak hallgatóinknak. E területek a modern oktatás alapvető pillérei, melyben e
komplex tudásanyag a személyiségformálás egyéni sajátosságaira is érzékeny
pedagógust készít fel, felhasználva a multimédiás eszközök adta lehetőségeket is.
A választható pedagógiai és pszichológiai stúdiumok két modelljét kínálják a
programon részt vevő hallgatóknak. Az első modell tematikusan, a második modell
felsorolás jellegűen tartalmazza a választható stúdiumokat, melyek a differenciálás, a
kommunikáció, a szocializáció és a mentálhigiéné pedagógiai és pszichológiai
kérdésköreit dolgozzák fel, ezzel járulva hozzá a pedagógusok szakmai
továbbfejlődéséhez.

A képzés költsége: 60-70 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. szeptember.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Strung Csilla
(Tel.: 74/528-300/1002,1005, e-mail: betti@pte.igyfk.hu).

3.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: DIFFERENCIÁLÓ PEDAGÓGIA - TANÍTÓKNAK

mailto:betti@pte.igyfk.hu
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Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, gyakorlatvezető tanító.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú (tanítóképző intézeti vagy főiskolai szintű) tanítói
szakképzettség, továbbá legalább 3 év tanítói munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program célja a tanítók alapképzésben megszerzett szakmai, módszertani
ismeretekre és a gyakorlati tapasztalatokra épülő, egyéni és csoportos differenciáló
(fejlesztő munkához) szükséges pedagógiai, pszichológiai és speciális (elsősorban
gyógypedagógiai és tantárgypedagógiai) elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása,
adekvát pedagógiai kompetencia kialakítása, amelynek birtokában a szakvizsgázott
tanítók képessé válnak a speciális nevelési szükségleteket mutató gyermekek
hatékony fejlesztésére az iskolai keretekben.
A képzés követelménye, a hallgatók ismerjék a 6-12 éves gyermekek ismeretére
alapozott differenciált fejlesztés elméleti összefüggéseit és gyakorlati tennivalóit.
Ismerjék fel a tehetség ismertetőjegyeit, a tanulási, beilleszkedési magatartás
zavarok tüneteit, a fogyatékosság alapvető típusait. Legyenek képesek az egyéni
fejlesztést segítő eljárások alkalmazására a társszakmák képviselőinek
szükségszerinti segítségét is kérve. 
A modulban az előadások az alapképzésben nem szereplő elméleti ismereteket
tartalmazzák. A képzési idő 50%-a gyakorlati jellegű foglalkozás. A tanulmányok
szakdolgozat készítésével és záróvizsgával fejeződnek be. Az oktatás formája:
levelező tagozatos képzés. Egy szigorlat letétele kötelező.

A képzés költsége: 60-70 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. szeptember.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Strung Csilla
Továbbképző és Humánszolgáltató Programiroda (telefon: 74/528-300/1002, 1005;
e-mail: betti@vulcan.ipf.hu).

4.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása

A program pontos megnevezése: FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA -
ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus,
gyakorlatvezető óvodapedagógus.
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A jelentkezés feltétele: felsőfokú (óvóképző intézeti vagy főiskolai szintű)
óvodapedagógiai szakképzettség és három éves szakmai gyakorlat
óvodapedagógusi munkakörben.

Tájékoztatás a programról:
A program tartalmazza a pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú
továbbképzési szak fő tanulmányi területeit, kötelezően oktatott témaköreit (180
kontaktóra + 60 óra önálló munka) és az intézmény által felkínált fejlesztő-pedagógia
modult (180 kontakt óra + 120 óra önálló munka). A program olyan speciális
pedagógiai, pszichológiai, gyógypedagógiai, metodikai, elméleti ismereteket közvetít
és gyakorlati tapasztalatokat nyújt, amelyek segítségével a szakvizsgázott
pedagógusok képesek lesznek felismerni a szokásostól eltérő fejlődésű gyermekek
problémáit és alkalmassá válnak az értelmi vagy mozgásfejlődésben elmaradt,
magatartási és emocionális zavarral küzdő 3-7 éves gyermekek óvodai nevelési
folyamatba ágyazott fejlesztésére, az egyéni bánásmód szakszerű végzésére. Az
elsajátított komplex, korszerű ismeretek lehetővé teszik az európai és hazai
integráció és együttnevelés gyakorlatának óvodai megvalósítását, valamint a zavarok
korai felismerését, megelőzését s a preventív tevékenységet. A hallgatók interaktív
foglalkozások keretében elsajátíthatják az együttműködés hatékonyabb formáit,
(terápiák, kiscsoportos foglalkozások, egyéni gyakorlatok). Az oktatás formája:
levelező tagozatos képzés. Az oklevél megszerzésének feltétele: a szigorlat letétele,
a szakdolgozat elkészítése és a záróvizsga követelményeinek teljesítése.

A képzés költsége: 60-70 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. szeptember.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Strung Csilla
Továbbképző és Humánszolgáltató Programiroda (telefon: 74/528-300/1002, 1005;
e-mail: betti@vulcan.ipf.hu).

5.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: ROMA ETNIKAI KISEBBSÉGI FELADATOK
ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ISMERETEK ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÉS TANÍTÓK
SZÁMÁRA

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség: óvodapedagógus és tanító.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító,
intézményvezető, szakértő, szaktanácsadó.
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A jelentkezés feltétele: felsőfokú (2 éves) vagy főiskolai (3 éves) szintű
óvodapedagógus szakképzettség vagy tanító szakképzettség és legalább 3 éves
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program tartalmazza a pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú
továbbképzési szak fő tanulmányi területeit, ezen belül a kötelezően oktatott
témaköreit, és a roma kisebbségi ismeretek témaköreit.
A program megismerteti a hallgatókat a mai társadalmi folyamatok elméleti
hátterével, abban a közigazgatás és közoktatás helyzetével, a közoktatási
intézmények elemzésével, értékelésével és fejlesztésével, a folyamatok személyi és
metodikai kérdéseivel. Elméleti és gyakorlati formában foglalkozik a cigányok
társadalmi helyzetével, szervezeteikkel, intézményeikkel, társadalmi integrációjuk
problémáival, napi gondjaikkal. A hallgatók megismerkednek a cigány kultúrák
elemeivel, a cigány folklórral, irodalommal, művészetekkel. Képet kapnak a cigány
gyermekek családi nevelésével, védelmével, intézményes nevelésével, oktatásával,
valamint ebben az esélyegyenlőség kérdésével, az alternatív pedagógiai irányzatok
által kínált lehetőségekkel. Elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat
szereznek a nevelési és oktatási programok tervezésében és irányításában
foglalkozásokon, illetve tanórákon és a szabadidős foglalkozásokon a
gyakorlóintézményekben. A képzés legfontosabb követelményei, hogy járuljon hozzá
a résztvevők előítélet-mentesen foglalkozzanak a cigányság problémáival. A
pedagógusok képesek legyenek felismerni a roma gyermekek óvodai, iskolai (és
részben társadalmi) problémáit, és alkalmasakká váljanak a problémák kezelésére,
illetve a megoldás megtalálásának segítésére az egyéni bánásmóddal és a
közösségbe illeszkedés segítségével. Elméleti ismereteik és gyakorlatuk alapján az
óvodapedagógusok és tanítók képesek legyenek a cigány gyerekek, tanulók
differenciált fejlesztésére, felzárkóztatására, tehetséggondozásra a kulturális
sajátosságok figyelembe vételével, hagyományaik ápolásával. Ezáltal képesek
legyenek elősegíteni az identitás megőrzése melletti társadalmi integrációjukat. Az
ismeretek feldolgozási módja: előadás, szeminárium, kiscsoportos foglalkozások,
konzultációk, gyakorlatok, terepgyakorlatok. Az oktatás formája levelező tagozatos
képzés, amely szakdolgozat készítésével és záróvizsgával zárul.
Az iskolai terepgyakorlat helye: Bátai Általános Iskola (7149 Báta, Fő u. 174.). 
Az óvodai terepgyakorlat helye: 2. számú Óvoda (Szekszárd, Rákóczi u. 69.).

 A képzés költsége: 60-70 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. szeptember.

A képzés kezdete: 2005. október.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Faidt
Józsefné.
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XIX. Felsőoktatási intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem 

XIX/A. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért
felelős kar megnevezése:
Bölcsészettudományi Kar (6722 Szeged, Egyetem u. 2.).

1.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: mérési
és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: A SZAKÉRTŐI, SZAKTANÁCSADÓI
FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: munkakör: pedagógus; a pedagógiai szolgáltatás,
kutatás, fejlesztés területén foglalkoztatott szakember; megbízatás: intézményvezető,
közoktatási szakértő, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: pedagógus szakképzettség és legalább 3 év pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzési program jelentős mértékben a � holland-magyar együttműködésben
kidolgozott � közoktatási vezető szakirányú továbbképzés anyagára, valamint az
oktatásban szerzett tapasztalatokra épít. A képzés a közoktatás modernizációjában
nagy szerepet betöltő csoportok, a szakértők és a szaktanácsadók számára kínál
feladataik ellátásához magas színvonalú felkészülési lehetőséget. A négy
szemeszteres, 360 órás képzés első éve (190 óra) programja közös, ezt követően a
szakértőképzés és szaktanácsadó-képzés elágazik. Mind a szaktanácsadók, mind a
szakértők esetében követelmény a közoktatási rendszer ismerete, a rendszerben
gondolkodás; a stratégiai tervezés elméletének ismerete, gyakorlati alkalmazása; az
iskola mint szervezet hatékonyságának vizsgálata, kultúrájának feltérképezése,
fejlesztése. Ezen közös alapokra építve a szaktanácsadó képes lesz az iskolában az
egyének és a csoportok támogatására a programfejlesztés, a tantervi implementáció,
az innováció területén. A szakértő képes lesz az intézmény helyzetelemzésének, -
értékelésének és az intézményi minőségirányítási rendszer bevezetésének és
működtetésének támogatására. 
A kurzusok gyakorlati jeggyel vagy kollokviummal zárulnak. A képzés a IV. félévben
komplex szigorlattal fejeződik be. Az oklevél megszerzéséhez szakdolgozatot kell
készíteni. A záróvizsga a dolgozat megvédéséből és tételsor alapján tett vizsgából
áll. 
Az oktatás formája: levelező oktatás, ami félévente 3-5 alkalommal 2-3 napos
intenzív képzést jelent (egyes részei a későbbiekben távoktatási formában is
oktathatók lesznek). A képzés költségtérítéses.

A képzés költségei: képzési díj: 82 000 Ft/félév, felvételi eljárás díja: 3000 Ft,
tankönyvek ára: 20 000 Ft.
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A jelentkezés határideje: 2005. június 16.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Csapó Benő
(Tel.: 62/420-034, e-mail: csapo@edpsy.u-szeged.hu).

2.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: mérési
és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: AZ ÉRTÉKELÉSI FELADATOKRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS

Azoknak a munkaköröknek megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: tanító, bármely tanár szak; intézményvezető;
szakértő; vizsgaelnök; szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: tanár vagy tanító szakképzettség és legalább 3 év
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés célja a közoktatási rendszerben az értékeléssel összefüggő, különleges
szakértelmet igénylő feladatok ellátására alkalmas szakemberek felkészítése, akik
képesek a tudásszint-mérés feladatainak ellátására, feladatlapok, tesztek készítésére
és értékelésére, vizsgarendszerek tervezésére és vizsgák lebonyolítására, helyi
felmérések kivitelezésére, intézmények, képzési programok értékelésére, országos
és nemzetközi vizsgálatokba való bekapcsolódásra, a kutatási eredmények
értelmezésére és gyakorlati alkalmazására. A képzés főbb tanulmányi területei: a
közoktatás rendszerével, irányításával kapcsolatos alapismeretek, informatikai és
számítógépes ismeretek, a pedagógiai értékelés pszichológiai alapjai, matematikai
és kutatás-módszertani alapok, értékeléselmélet, a klasszikus és a valószínűségi
tesztelméletek, tesztek készítése, feladatírás, tesztszerkesztés, tesztanalízis és
tesztfejlesztés, mérés és tesztelés a gyakorlatban. A képzés formája levelező képzés
(háromhetenként két napos konzultáció). A konzultáció helyszíne Szeged.

A képzés költségei: 90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. március 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 15.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Csapó Benő
(Tel.: 62/420-034, e-mail: csapo@edpsy.u-szeged.hu).

mailto:csapo@edpsy.u-szeged.hu)
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3.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
pedagógus-munkakört betöltő, de pedagógus szakképzettséggel nem
rendelkezőknek pszichológiai-pedagógiai ismeretek nyújtása.

A program pontos megnevezése: PSZICHOLÓGIAI-PEDAGÓGIAI KÉPZÉS
(PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL NEM RENDELKEZŐK SZÁMÁRA)

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezés, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: szakképzésben résztvevő
tanárok.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű, a szakiránynak megfelelő
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés célja a szakképzésben pedagógus szakképzettség nélkül oktatóknak
pedagógiai, pszichológiai ismeretek nyújtása. A képzés főbb tanulmányi területei:
közigazgatási, vezetési és a közoktatás rendszerével, irányításával kapcsolatos
alapismeretek. Intézményfejlesztés, minőségbiztosítás, az intézmények
hatékonyságának mutatói, mérési módjai, a közoktatás mérési, értékelési rendszere,
vizsgák. Informatikai és számítógépes ismeretek. Pedagógiai pszichológiai, fejlődés-
lélektani ismeretek. Az oktatáselmélet alapkérdései. A tudás formái, tanulás és
tanítás. Motiváció és önszabályozó tanulás. A tanítás módszerei, megtanító
stratégiák, hatékonyságdiagnosztika, projekt módszer, képességfejlesztés.
Tantervek, tankönyvek, taneszközök, új információs-kommunikációs technológiák az
oktatásban. Alternatív tanítási módszerek. Az iskolai nevelőmunka feladatai. A
képzési idő 4 félév, összóraszáma: 360 tantervi óra. A képzés formája levelező
képzés (háromhetenként két napos konzultáció). A konzultáció helyszíne Szeged
illetve (kihelyezett konzultációs helyként) Budapest, megfelelő számú jelentkezés
esetén kihelyezett konzultáció más helyszínen is megszervezhető.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Csapó Benő
(Tel: 62-420034, e-mail: csapo@edpsy.u-szeged.hu).
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XIX/B. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért
felelős kar megnevezése:  Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar (6701 Szeged,
Boldogasszony sgt. 6.).

1.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése
aláhúzással: eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

 A program pontos megnevezése: A SZÁMÍTÁSTECHNIKA SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI
 
Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű
számítástechnika szakos tanár.
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: számítástechnika szakos tanár.
 
A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű számítástechnika tanár szakképzettség, és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A program a számítástechnikát oktató tanárok számára a szakmai elméleti és
gyakorlati ismeretek megerősítését, elmélyítését, felfrissítését, illetve a gyors fejlődés
következtében keletkező legújabb ismeretekkel való kiegészítését biztosítja. A
kötelező 360 tanórából a választható számítástechnika szakmai rész 180 órát tesz ki,
amely elméleti és gyakorlati számítástechnikai tárgyak legfrissebb tananyagának
elsajátítását foglalja magában. A képzés során az egyes részek lezárásakor az
oktatók ellenőrzik a hallgatók felkészültségét, ezzel is segítve a záróvizsgára és a
szakdolgozat elkészítésére való felkészülést. Az ellenőrzés a modul felosztás szerint
történik. A programban előadások, gyakorlatok és egyéni gyakorlat szerepel. Az
előadásokon az oktató ismerteti a legfontosabb elméleti alapokat. A gyakorlatokon az
oktató irányításával a hallgatók megismerik a legfontosabb technikákat, elsajátítják a
tárgyhoz tartozó szoftverek használatának alapjait. A program sikeres elvégzéséhez
egyéni gyakorlat is szükséges, amely során a hallgatók az előadásokon illetve
gyakorlatokon megismert technikákat elsajátítják, az oktatók által javasolt
gyakorlófeladatokat megoldják.

A képzés költsége: 100 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 13.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: 
Mágoriné dr. Huhn Ágnes
(Tel.: 544-764, e-mail: magorine@jgytf.u-szeged.hu).

mailto:magorine@jgytf.u-szeged.hu
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2.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelés-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ-MENTÁLHIGIÉNIKUS
ISMERETEK NYÚJTÁSA 

Azoknak a munkaköröknek megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus,
kollégiumi nevelő, szociálpedagógus, intézményvezető, gyakorlatvezető tanító, tanár;
szakértő; szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: pedagógus szakképzettség és legalább 3 év pedagógus
munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A pedagógus szakvizsgára felkészítő egészségfejlesztő mentálhigiénikus program
célja, hogy a pedagógusok képessé váljanak az egészségfejlesztő és mentálhigiénés
kultúra területén a közvetítő szerep betöltésére a megszerzett ismeretek,
hozzájárulnak az oktatási-nevelési intézményekben az egészséges életmód és
életszemlélet megalapozásához, feltételeinek megteremtéséhez, szükség esetén
korrekciójához. Prevenciós módszerek birtokában az egészséggel kapcsolatos
szemlélet, légkör, feltételek szakszerű feltárásával, beavatkozási terv, projekt
készítésével és egyéni, ill. csoportos foglalkozásokon közösségi akciók
szervezésével, szakkörök, klubfoglalkozások vezetésével hozzájáruljanak az
egészség és mentálhigiénés kultúra fejlesztéséhez.  

A képzés költsége: 100 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 13.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Benző
Zsuzsanna
(Tel.: 544-798, e-mail: benko@jgytf.u-szeged.hu).

3.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A KÉMIA SZAKOS TANÁRI
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI
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Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű kémia
szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezés, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: főiskolai szintű kémia szakos
tanár, gyakorlatvezető tanár, szakértő, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű kémia szakos tanári szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: a program célja a főiskolán szerzett szakmai és
szakmódszertani ismeretek megújítása és kiegészítése azokkal a legújabb
eredményekkel, amelyek feltétlenül szükségesek a kémia korszerű oktatásához. A
szaktudományi ismeretek óraszáma: 120. Témakörök: az anyagszerkezetre
vonatkozó legújabb tudományos eredmények, a kémia interdiszciplináris
kapcsolatait, a kémiának a környezet fontosabb szennyezéseivel kapcsolatos
problémái, a mindennapi életben előforduló anyagok és kémiai jelentések elméleti és
gyakorlati alapjai, a szerves kémia mindennapi élettel kapcsolatos legújabb
eredményeinek bemutatása (élelmiszerek, gyógyszerek, kozmetikumok,
kábítószerek), a bioszervetlen kémia legújabb eredményei. Szakmódszertani
ismeretek (óraszám: 30) célkitűzése: korszerű szakmódszertani ismeretek átadása.
Új ismeretszerzési és ismeretközvetítési eljárások (óraszám: 30) célkitűzése: a
számítógép és az informatika alkalmazásának bemutatása a kémia tanításában.
Követelmények: 3 kollokvium, 2 gyakorlati jegy, 1 szigorlat, valamint szakdolgozat
készítése és záróvizsga letétele. A szakdolgozat témájának a kémiához kell
kapcsolódnia (melléklet). A 180 órába 90 óra korábban, illetve máshol végzett,
akkreditált szakmai továbbképzés fogadható el egy összefoglaló kollokvium letétele
esetén. Az oktatás formája: kontaktórák, szemináriumok, laboratóriumi gyakorlatok
és önálló otthoni feladatok elvégzése. A gyakorlati jellegű foglalkozásokra és a
gyakorlati feladatok megoldására fordított idő együttesen a képzési idő 40 %-a.

A képzés költsége: 100 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 13.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy: Dr. Siposné dr.
Kedves Éva    (telefon: 544-000/4753; e-mail: seresl@jgytf.u-szeged.hu).

4.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A FIZIKA SZAKOS TANÁRI
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI 

mailto:seresl@jgytf.u-szeged.hu)
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Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű fizika
szakos tanári szakképzettség.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezés, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános iskolai fizika szakos
tanár, gyakorlatvezető tanár, szakértő, szaktanácsadó, szakvezető. 

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű fizikai szakos tanári szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés választható tanulmányi területe 4 modulból áll: (1. környezeti fizika: 2.
modern kutatási irányok; 3. fizika a gyakorlatban; 4. szakmódszertan). Célja, hogy
hozzájáruljon az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasságok
megújításához, kiegészítéséhez, a fizika szaktudomány legújabb elméleti és
gyakorlati ismereteinek közvetítéséhez.
A tananyag rávilágít a korszerű természetszemlélet formálásának lehetőségeire, a
legújabb tudományos eredmények közoktatásban való tárgyalhatóságára, a
környezettudatos tanulói magatartás kialakítására.
A feldolgozandó ismeretek gyakorlatorientált módon hozzásegítenek a fizika tanítás-
tanulás folyamata korszerű módszereinek alkalmazásához, a modern tanítási
segédletek megismeréséhez, készítéséhez. A szakvizsga megszerzéséhez
szükséges szakdolgozat témáját a hallgató a szakmai modulok tematikájából is
választhatja.
A választható tanulmányi terület ellenőrzési rendszere modulonként egy-egy
kollokvium letételéből és egy-egy gyakorlati jegy megszerzéséből áll.

A képzés költsége: 100 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 13.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy: Dr. Bonifert
Domonkosné dr. (telefon: 544-000/4795; e-mail: bonine@jgytf.u-szeged.hu).

5.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése:  A TECHNIKA SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű technika
szakos tanár szakképzettség.

mailto:bonine@jgytf.u-szeged.hu)
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Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezés, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános iskolai technika
szakos tanár, gyakorlatvezető tanár, szakértő, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű műszaki ismeretek és gyakorlatok,
mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos tanár illetve technika szakos tanár
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról
A program célja: a technikát tanító tanárok elméleti és gyakorlati ismereteinek
bővítése azon kérdéskörökből, melyek a NAT-ban és a kerettantervekben előírt
követelményekhez kapcsolódnak. A 360 tanórából a választható tanulmányi terület a
technikatanári szak legújabb elméleti és gyakorlati ismereteire irányuló képzés 180
óra.
A képzés fő irányai: informatika-grafikus kultúra, háztartásgazdálkodás,
környezetkultúra, közlekedéskultúra, kertkultúra, kommunikáció és eszközei
szakmódszertan időszerű kérdései.
Az elméleti és gyakorlati ismeretek előadások, csoportos gyakorlatok és egyéni
gyakorlatok keretében sajátíthatók el. A 90 órás alapmodul után további 90 óra
választható modulokkal teljesíthető. A tanulmányok, gyakorlati jegyek (2)
kollokviumok (3), illetve egy szigorlat letételével teljesíthetők. A pedagógus
szakvizsga letételének feltétele a szakdolgozat elkészítése és a záróvizsga letétele.

A képzés költsége: 100 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 13.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy: Kesztyűsné dr.
Dobos Katalin (telefon: 544-000/6075; e-mail: dobos@jgytf.u-szeged.hu).

6.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A MATEMATIKA SZAKOS TANÁR
SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű
matematika szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezés, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános iskolai matematika
szakos tanár, szakértő, gyakorlatvezető tanár, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű matematika szakos tanár szakképzettség,
legalább 3 éves pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
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Tájékoztatás a programról: 
A 4 éves program választott tanulmányi területének moduljai felelevenítik, kiegészítik
és elmélyítik a tanári tevékenység szempontjából legfontosabb elméleti és gyakorlati
ismereteket. A foglalkozások a levelező képzésben alkalmazott formák szerint
szerveződnek. A tanulmányok teljesítésének ellenőrzési formái: gyakorlati jegy
megszerzése (2), kollokviumok teljesítése (3) és egy komplex szigorlat letétele. A
jelölteknek szakdolgozatot kell írni, és tanulmányaikat záróvizsgával fejezik be.

A képzés költsége: 100 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 13.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy: Dr. Bonifert
Domonkos (telefon: 544-000/6228).

7.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: POLGÁRI ISMERETEK NYÚJTÁSA FŐISKOLAI
SZINTŰ TÖRTÉNELEM SZAKOS TANÁR SZAKKÉPZETTSÉGGEL
RENDELKEZŐK SZÁMÁRA  

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű történelem
szakos tanár szakképzettség.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezés, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: főiskolai szintű történelem
szakos tanár, kollégiumi nevelő, intézményvezető, szaktanácsadó, szakértő, a
diákönkormányzat működését segítő pedagógus.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű történelem tanár szakképzettség és legalább
3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program választott tanulmányi területének képzési célja, hogy a történelem
tanárokat felkészítse a társadalomtudományon túlmutató politikatudományi, jogi,
szociológiai, közgazdasági és etikai vonatkozású komplex tudásanyag oktatására; a
modern társadalmi lét technikáinak, állampolgári és civil készségeinek fejlesztésére.
A programot elvégző pedagógusok képessé válnak az újrapolgárosodó magyar
társadalom működésére vonatkozó alapvető ismeretek átadására; az iskolai
demokrácia működésének elősegítésére, a diákok és pedagógusok jogainak
érvényesítésére, az iskola és társadalmi környezete kapcsolatrendszerének
módosítására. A program multidiszciplináris felépítésében az egyén céljait, érdekeit
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figyelembe véve olyan ismereteket nyújt, amelyeket elvégzői pedagógusként,
intézményvezetőként, állampolgárként és magánemberként egyaránt hasznosítani
tudnak. Az oktatás előadások, szemináriumok és készségfejlesztő gyakorlatok
formájában folyik. A tanulmányok számonkérése kollokviumon és egy komplex
szigorlaton történik. Az oklevél kiadásának feltétele a szakdolgozat elkészítése és a
záróvizsga letétele

A képzés költsége: 100 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 13.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy: Dr. Gombos
József
elérhetősége (telefon:544-000/6081; e-mail:gombos@jgytf.u-szeged.hu).

8.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS
TANÁR SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű magyar
nyelv és irodalom szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezés, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános iskolai magyar nyelv
és irodalom szakos tanár, szaktanácsadó, intézményvezető.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom szakos tanár
szakképzettség és legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés első évében a pedagógus szakvizsga kötelező tanulmányi területét
oktatják. A második évben a választott program (180 óra) a magyar nyelv és
irodalom tanári szak legújabb gyakorlati és elméleti ismereteire irányul, amely
kötelező nyelvtudományi és irodalomtudományi ismeretekből (60-60 órában),
valamint választható nyelvtudományi (anyanyelvi nevelés, kommunikáció,
szövegértés és szövegalkotás) vagy irodalomtudományi (komparasztikai alapok,
világ- és magyar irodalom a legújabb szakmai kutatások tükrében) ismeretekből (60-
60 órából) áll.
A tanterv a 3. és 4. félévben 4 kötelező vizsgát tartalmaz: egy nyelvi és egy irodalmi
szigorlatot, illetve két kollokviumot, amely a választás alapján vagy irodalomból, vagy
nyelvészetből tehető le. Az oklevél megszerzésének feltétele a szakdolgozat
elkészítése és a záróvizsga letétele.
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A képzés költsége: 100 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 13.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy: Dr. Galgóczy
László (telefon:544-000/6078; e-mail: galgóczy@jgytf.u-szeged.hu).

9.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése:  AZ ISKOLAI ÉNEK-ZENE OKTATÁS
TARTALMI KORSZERŰSÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: főiskolai szintű ének-zene
tanár szakképzettség.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezés, amelyben a
foglalkoztatottak számára: általános iskolai ének-zene tanár, gyakorlatvezető,
tanár, szakértő, szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű ének-zene szakos tanár szakképzettség és
legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról: 
A szabadon választható 180 órás program célja a főiskolán szerzett szakmai és
szakmódszertani ismeretek kiegészítése azokkal az  ismeretekkel, melyek a főiskolai
képzésből kimaradtak, vagy nem kaptak kellő súlyt és a korszerű ének-zene
oktatáshoz szükségesek. Az integrált tantárgyak, művelődési területek oktatásának
legfontosabb elméleti, gyakorlati és oktatásmetodikai kérdései.
A program kötelező és választható elméleti és gyakorlati foglalkozásokra oszlik,
melyek a következő tématerületeket foglalják magukba: a Kodály-módszer korszerű
alkalmazási lehetőségei, más zenetanítási módszerek, valamint a számítógép
lehetséges alkalmazása; a tankönyvírás, tantervkészítés, programfejlesztés, a zenei
képességvizsgálatok, a tananyag-elsajátítás mérésének és értékelésének, valamint
az alapműveltségi vizsgára való felkészítésnek a módszertani kérdései;
hangegészségtan, egyházzene, a magyar és a környező  kis népek zenetörténete,
néptánc, népzene, népélet, historikus tánc, régizene, drámajáték, zenés színpadi
gyakorlat, XX. sz.-i gyermekkari művek.
Választható továbbá művészettörténet, szociológia; idegen nyelvű kórusirodalom
(latin, olasz, francia, német, angol, szlovák) kiejtési szabályai; egyéni hangszeres
órák (zongora, orgona, cembalo, blockflote, gitár).
Követelmények: kontakt és tanórán kívüli, egyéni feldolgozást igénylő feladatok
megoldása, 3 kollokvium, 4 gyakorlati jegy, aláírások, komplex szigorlat, a
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szakdolgozat elkészítése és a záróvizsga letétele. Oktatási formája: levelező
tagozatos képzés.

A képzés költsége: 100 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 13.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy: Maczelka Noémi
(telefon: 544-000/4757; e-mail: maczelka@jgytf.u-szeged.hu).

10.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: mérési
és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: KISEBBSÉG-KOORDINÁTORI FELADATOKRA

FELKÉSZÍTŐ PROGRAM

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: 
Közoktatásban foglalkoztatott pedagógusok: különösen, akik intézményvezetői,

gyakorlatvezető tanítói vagy tanári, szakértői, vizsgaelnöki, szaktanácsadói

megbízatást látnak el. 

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség

és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A továbbképzésben résztvevőket a kisebbségi helyzetben élő fiatalok, tanulók
hatékonyabb fejlesztésére, társadalmi integrációjára kívánjuk felkészíteni. A
kisebbségi helyzetet elég széles felfogásban értelmezzük ahhoz, hogy a
pedagógusok a nemzetiségi, etnikai (főként roma) és a speciális nevelési igényű
(fogyatékos) gyermekek, fiatalok integrációjához, együttneveléséhez szükséges
elméleti és módszertani ismeretek birtokába kerülhessenek. 
A pedagógusok kompetenciáját tevékenységi és intézményi szinten számos
tudományterület � kisebbségtudományok, pedagógia, pszichológia, szociológia �
ismereteivel, eredményeivel, illetve számos tudományág módszereinek
felhasználásával kívánjuk fejleszteni. 
A képzés előadásai és gyakorlati foglalkozásai (csoportmunka, terepgyakorlat) során
a kisebbségkoordinátort olyan speciális módszerek alkalmazására készítjük fel,

mailto:maczelka@jgytf.u-szeged.hu
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amelyek a kisebbségi körbe sorolható tanulók fejlődését és integrálását iskolai
környezetben és a társadalom más alrendszereiben, mint a családban,
egészségügyi, szociális intézményekben is megkönnyíti. 

A képzés költsége:  90.000 forint / félév.

A jelentkezés határideje:  2005. május 15. 

A képzés kezdete:  2005. szeptember 15. 

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy

neve: Erdősiné Szöllősi Éva
elérhetősége: SZTE JGYTFK Alkalmazott Egészségtudományi Tanszék
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. 

telefon: 62/544-737

e-mail: erdosine@jgytf.u-szeged.hu.
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XIX/C. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért
felelős kar megnevezése: Természettudományi Kar (6720 Szeged, Aradi vértanúk
tere 1.) 

1.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése
aláhúzással: eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: KÍSÉRLETI FIZIKA PROGRAM FIZIKA SZAKOS
TANÁROK SZÁMÁRA

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű fizika
szakos tanár.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: középiskolai fizika szakos
tanár, szakvezető fizika szakos tanár, szakértő, szaktanácsadó, vizsgaelnök.

A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű fizika szakos tanár szakképzettség és
legalább 3 év iskolai tanítási gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program célja olyan tanárok továbbképzése, akik szakképzettségük birtokában
folytatott eredményes tanári tevékenységük során szerzett tapasztalataikra
támaszkodva képesek iskolájukban kiemelkedő szerepet játszani a
tehetséggondozásban, a fakultatív oktatásban, szakkörök vezetésében, a tanulók
pályázati munkáinak irányításában, versenyekre való felkészítésében. A kísérleti
fizika szakirányú képzés egyrészt fel kívánja készíteni a tanárt a korszerű
demonstrációs eszközök, kísérletek és az információtechnika felhasználására a fizika
tanításában, másrészt kiérlelt fizikai tudást, szemléletet kíván adni, nagy hangsúlyt
fektetve: az empirikus és axiomatikus felépítés szintézisére: a fizikai törvények
alkalmazására a természet- és műszaki tudományokban, a fizika fogalmak,
törvények világképi szerepére, a fizika kultúrtörténeti vonatkozásaira. Az ismeretek
ellenőrzési rendszere a tantervben előírt, részben egymásra épülő, részben
egymástól független aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, beszámolók,
kollokviumok, szigorlat letételéből, szakdolgozat elkészítéséből, valamint
záróvizsgából tevődik össze. A képzés levelező tagozaton folyik.

A képzés költsége: 80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. március 1.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve:
 Dr. Molnár Miklós
(Tel.: 62/544-358, e-mail: mmiklos@physx.u-szeged.hu).
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2.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: AZ INFORMATIKATANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi vagy főiskolai
szintű informatika vagy számítástechnika-tanári szakképzettség.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezés, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: informatika- vagy
számítástechnika-tanár.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű informatika vagy
számítástechnika-tanári szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
Ismeretek frissítése, új szakmai ismeretek megismerése, új módszerek elsajátítása.
A képzés levelező tagozaton folyik, 30 órás blokkokból áll, melyeket
kollokvium vagy gyakorlati jegy zár. A képzésben szigorlatot, illetve záróvizsgát kell
tenni, amelynek a szakdolgozat készítése is része.

A képzés költsége: 80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. március 1.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Horváth
Gyula
(telefon: (62) 544 000/3357, e-mail: horvath@inf.u-szeged.hu).

3.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: KÉMIATANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI
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Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi vagy főiskolai
szintű kémiatanári szakképzettség.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: középiskolai és általános iskolai
kémiatanár.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű kémiatanári szakképzettség.

Tájékoztatás a programról:
           A kémia tudományterületen és alkalmazásában elért újabb eredmények

bemutatása, az új ismeretek bevezetése a közép- és általános iskolai oktatásban, a
kémiát oktató tanárok szemléletmódjának fejlesztése. Témakörök: A kémia a
természettudományos műveltség területeinek tükrében (90 óra). A fizika és a
kémia kapcsolódásának egybehangolása. Matematikai eljárások szerepe kémiai
fogalmak definiálásában. A szerves kémia biológiai, élettani vonatkozásai.
Bioszervetlen kémia. A kémia és a környezetvédelem. A radioaktivitás és alkal-
mazásai. Új szintetikus anyagok és alkalmazásaik. Modern vegyipari eljárások.
Választható kurzusok (egyenként 15-15 óra, választandó 6 kurzus): Modern
alkalmazott kémia. Környezetbarát kémiai technológiák. Modern fizikai kémia.
Kolloidkémia és anyagtudomány. Modern szerves kémia a Nobel-díjak tükrében. A
szervetlen kémia újabb eredményei. A környezetanalitikai kémia újabb eredményei.
Környezetvédelem a radiokémia szemszögéből. Veszélyes és különleges kemikáliák;
kémiai anyagok a háztartásban. A kémia és a társművészetek. Alternatív
energiaforrások. Kémiai informatika. Az oktatás elméleti órák formájában,
hétvégeken (péntek-szombat) az egyetem tantermeiben, vagy megfelelő számú
jelentkező esetén kihelyezetten kerül megvalósításra. A képzés szakdolgozat
elkészítésével és záróvizsga letételével zárul.

A képzés költsége: 80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 30.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 15.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Halász
János (telefon:62/544-623).

4.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: FÖLDRAJZTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB, KÖRNYEZETI SZAKIRÁNYÚ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI
ISMERETEI
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Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi vagy főiskolai
szintű földrajztanári szakképzettség.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezés, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: földrajz-munkaközösséget
vezető tanárok, szakvezető tanárok, szaktanácsadók, 5 évnél régebben végzett
földrajztanárok.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű földrajztanári szakképzettség
és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A tanártovábbképzés célja megismertetni azokat a korszerű ismereteket a
földrajztanárokkal, melyek a földrajzi környezet átalakulása nyomán kialakított új
diszciplínákként a mai nappali képzésbe már beépültek. A földrajzi táj és környezet
tényezői: a geológiai környezet, a klímatényezők, a domborzat, vízrajz, talaj,
növényzet és állatvilág, valamint az emberi társadalom változásai a földrajzi
környezetben összegző módon érvényesültek és új minőséget hoztak létre. Ahhoz,
hogy a jövőben a különböző tájak adottságainak megfelelő társadalmi
tevékenységeket tervezhessünk, a jövő nemzedékeket felkészítő tanároknak
ismernie kell az újszerű változásokat és az oktatásban meg kell azokat jeleníteni.
Fontos része ezen ismereteknek a geoinformatika gyakorlati alkalmazhatósága a
földrajzoktatásban, mivel a térbeli folyamatok ma már csak a számítógépek
segítségével írhatók le.  A továbbképzés célja, a földrajztanárok felkészítése a helyes
környezetszemlélet kialakítására, a környezetkímélő, a környezeti károkat mérsékelni
és megelőzni képes szakmai ismeretek elsajátítására. A jövő földrajztanárának egyik
legfontosabb feladata lesz a földrajzi környezet fenntartható hasznosítására való
nevelés. A képzés szakdolgozat elkészítésével és záróvizsga letételével zárul.

A képzés költsége: 80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. március 1.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Kevei
Ferencné
(telefon: 62-544-157, e-mail: keveibar@earth.geo.u-szeged.hu).

 
 5.
 

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A BIOLÓGIATANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG
LEGÚJABB ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI
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 Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű
biológiatanári szakképzettség.
 
 
Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: középiskolai biológiatanár.
 
A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű biológiatanári szakképzettség és legalább 3
év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
 
Tájékoztatás a programról:
A szakirányú továbbképzés célja, hogy a tanárok szakmai ismereteit a
tudományterület aktuális eredményeivel bővítse úgy, hogy a megszerzett új
ismeretek beépülhessenek a mindennapi oktató munkába. Tanárként képessé kell
válni arra, hogy a legkorszerűbb alapismeretek birtokában megértessék a biológiai
jelenségeket a középiskolás korosztállyal. Látniuk kell korunk biológiai problémáit, s
rá kell mutatniuk az egyének és közösségek lehetőségeire és felelősségére ezen
problémák kezelésében. A képzés kiterjed a biológiai sokféleség megismerésével és
fenntartási lehetőségeivel foglalkozó eredmények, a környezeti stresszre adott
válaszreakciók áttekintésére, a környezetszennyezés csökkentésére alkalmas
biotechnológiai eljárások lényegének megismerésére. Ugyancsak nagy hangsúlyt
kap a mikroorganizmusok és a magasabb rendű szervezetek kölcsönhatásainak
ismertetése, az ember számára hasznos és káros mikroorganizmusok bemutatása. A
molekuláris biológia területéről a génműködés szabályozásának, a fehérjék és
enzimek szerkezetének ismertetése, a fiziológia területéről többek között a tanulás, a
memória és a kommunikáció élettanának egyes kérdéseinek bemutatása történik
meg a programon belül. A képzés követelményei: A képzésben résztvevőknek
látogatniuk kell a meghirdetett előadásokat, és teljesíteniük kell a gyakorlatokat. A
számonkérés elméleti, illetve gyakorlati vizsgák formájában történik. Az oklevél
megszerzésének feltétele a szakdolgozat elkészítése és a záróvizsga letétele.

A képzés költsége: 80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. március 1.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Dr. Mihalik
Erzsébet
(Tel.:62/544 236, e-mail: Mihalik@bio.u-szeged.hu).
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XIX.D. A pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzésért felelős kar:
Zeneművészeti Főiskolai Kar

1.

A 41/1999. (X.3.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: ZENEMŰVÉSZETI NEVELÉS A ZENEI
KÖZOKTATÁSBAN

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: zeneművészeti tanár
szakon szerzett szakképzettség.

Javasolt munkakörök: zeneművészeti szakos tanár, intézményvezető,
gyakorlatvezető tanár, szakértő, vizsgaelnök.

A jelentkezés feltétele: főiskolai, illetve egyetemi szintű zeneművészeti tanár
szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A 4 féléves, 360 órás képzés kötelező és kötelezően választható tanulmányi
területekből áll. A hallgatónak 80 kreditpontot a kötelező, 30 kreditpontot a
kötelezően választható kurzusok teljesítésével kell megszereznie. A kötelező
kurzusok között a közigazgatási, gazdálkodási, a közoktatás-irányítási, valamint
pedagógiai ismereteken túl olyan általános zeneművészeti kurzusok is szerepelnek,
melyek a főiskolai/egyetemi tanulmányok alatt szerzett ismeretek bővítésére, illetve
megújítására egyaránt alkalmasak. A kötelezően választható kurzusok közül a
hallgatónak lehetősége van saját szakterületének megfelelő tanulmányi területet
választania, de megkötöttség nélkül bármelyik modul teljesíthető.

A képzés költsége: 90 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. május 31.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 
neve: Lengyelné Stiebel Klára
elérhetősége: SZTE Konzervatórium, 6701 Szeged Pf. 33.
telefon: 62/544-600
e-mail: stiebel@muzik.u-szeged.hu.
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XIX.E. A pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzésért felelős: Szegedi
Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Közoktatási Vezetőképző Intézet.

1.

A 41/1999. (X.3.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: MINŐSÉGÜGYI SZAKÉRTŐI FELADATOKRA
VALÓ FELKÉSZÍTÉS

A jelentkezés feltétele: pedagógus szakképzettség és legalább 3 év pedagógus
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés felkészít minőségügyi szakértői feladatok ellátására, valamint a stratégiai
tervezés, minőségirányítási rendszer tervezési munkálatainak ellátására. A program
4 féléves, 360 órás, amely három területet foglal magában:
- gyakorlatorientált elméleti képzés
- személyes készségek fejlesztése
- önálló projektmunka (tervezés, fejlesztés).
A képzés vizsgával, írásbeli munka készítésével és annak megvédésével zárul.
Az oktatás formája levezető tagozatos, félévente 3-5 alkalommal, 2-3 napos képzés.

A képzés költsége: 82 000 Ft/félév, felvételi eljárás díja: 3000 Ft.

A képzés kezdete: 2005. február.

A képzésről a leendő hallgatók az alábbi elérhetőségeken kérhetnek
tájékoztatást:
Közoktatási Vezetőképző Intézet, 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.
telefon: 62/544-154.
e-mail: homakovi@kovi.u-szeged.hu.
honlap: www.kovi.oki.hu. 

2.

A 41/1999. (X.3.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
mérési és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: SZAKTANÁCSADÓ-KÉPZÉS

A jelentkezés feltétele: pedagógus szakképzettség és legalább 3 év pedagógus
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A képzés felkészít iskolán, óvodán belüli szaktanácsadói feladatok elvégzésére,
valamint a tanügyigazgatási munka szakszerű ellátására, az oktatás
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hatékonyságának értékelésére, továbbá az innováció és változásmenedzsment
intézményi szintű alkalmazására.
A program 4 féléves, 360 órás, amely három területet foglal magában:
- gyakorlatorientált elméleti képzés
- személyes készségek fejlesztése
- önálló projektmunka.
A képzés vizsgával, írásbeli munka készítésével és annak megvédésével zárul.
Az oktatás formája levezető tagozatos, félévente 3-5 alkalommal, 2-3 napos képzés.

A képzés költsége: 82 000 Ft/félév, felvételi eljárás díja: 3000 Ft.

A képzés kezdete: 2005. február.

A képzésről a leendő hallgatók az alábbi elérhetőségeken kérhetnek
tájékoztatást:
Közoktatási Vezetőképző Intézet, 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.
telefon: 62/544-154.
e-mail: homakovi@kovi.u-szeged.hu.
honlap: www.kovi.oki.hu.

3.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése:  KISTÉRSÉGI TANÜGYIGAZGATÁSI

ISMERETEK NYÚJTÁSA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: olyan egyetemi vagy főiskolai

szintű szakképzettséggel rendelkező pedagógusok, akik kistérségi társulásoknál

intézményvezetői, szaktanácsadói feladatot látnak el, továbbá a kistérségek által

foglalkoztatott szakértő, közoktatásért felelős szakalkalmazott.

A jelentkezés feltétele: főiskolai, egyetemi szintű pedagógus szakképzettség és 3

év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A képzés célja: a kistérségi tanügyigazgatási szakértelem kialakításával,

fejlesztésével hozzájárulni a kistérségekben folyó oktatás minőségének

fejlesztéséhez. A képzés felkészít a kistérségi közoktatási feladatok ellátására,
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különös tekintettel a kistérségi igazgatási, gazdálkodási, tervezési feladatok

ellátására.

A képzés 4 féléves (két éves), 360 órás � első év szakmai alapozás (195 óra),
második év specializáció (165 óra).

A képzés első éve � alapozó szakasz � meghatározó témakörei:
♦ oktatáspolitika és oktatásirányítás
♦ minőség, innováció és hatékonyság a közoktatásban
♦ szervezetfejlesztés, stratégiai tervezés, projektmenedzsment
♦ humán erőforrás menedzselése
♦ kommunikációs és konfliktuskezelő tréing

A második évben főként az igazgatási specializáció témakörei szerepelnek, amelyek
döntően:

♦ kistérségi igazgatás és profiltervezés
♦ önkormányzati gazdálkodás
♦ projektmenedzsment, pályázatírás
♦ együttműködés, kapcsolatépítés
♦ gyakorlat (projektmunka)
♦ 

Vizsgakövetelmények a képzés hálóterve szerint (jellemzően 4 vizsga félévente). A
képzés záródolgozat írásával és annak védésével zárul.
Az oktatás formája: levelező oktatás, félévente 3-4 konzultáció (csütörtök-szombat)

A képzés költsége: 78.500.- Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 
szeptemberben induló képzés esetén: 2005. augusztus 15.

februári keresztféléves képzés esetén: 2005. január 15.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 

neve: Babinszky Mónika

elérhetősége:

SZTE Közoktatási Vezetőképző Intézet Szeged, Tisza L. krt. 103. 6725

telefon: 62 544 154 vagy 62 544 299 

e-mail: homakovi@kovi.u-szeged.hu.

4. 

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.
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A program pontos megnevezése: OKTATÁSÜGYI VEZETŐI (IGAZGATÁSI)

ISMERETEK NYÚJTÁSA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: olyan egyetemi vagy főiskolai

szintű pedagógus szakképzettséggel rendelkezők, akik intézményvezetői,

tanügyigazgatási szakértői, szaktanácsadói feladatot látnak el, illetve oktatási

bizottság tagjaként vagy elnökeként dolgoznak.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus szakképzettség

és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A képzés felkészít a közoktatás helyi irányítói feladatainak ellátására, különös
tekintettel a helyi tervezési, intézményfejlesztési és -menedzselési, értékelési
feladatok ellátására.
A képzés 4 féléves (két éves), 360 órás � első év szakmai alapozás (195 óra),
második év specializáció (165 óra).

A képzés első éve � alapozó szakasz � meghatározó témakörei:
♦ oktatáspolitika és oktatásirányítás
♦ minőség, innováció és hatékonyság a közoktatásban
♦ szervezetfejlesztés, stratégiai tervezés, projektmenedzsment
♦ humán erőforrás menedzselése
♦ kommunikációs és konfliktuskezelő tréing

A második évben főként az igazgatási specializáció témakörei szerepelnek, amelyek
döntően a helyi irányításban való sikeres működéshez szükséges tudástartalmak,
képességek fejlesztésére kínálnak lehetőséget:

♦ oktatáspolitika tervezése és elemzése
♦ intézményfejlesztés, intézményértékelés, minőségmenedzsment
♦ oktatásfinanszírozás, szolgáltatásfejlesztés, létesítménygazdálkodás
♦ szakmai gyakorlat (projektmunka)
♦ készség-, képességfejlesztő tréning
♦ felkészítés a köztisztviselői szakvizsgára

Vizsgakövetelmények a képzés hálóterve szerint (jellemzően 4 vizsga félévente). A
képzés záródolgozat írásával és annak védésével zárul.
Az oktatás formája: levelező oktatás, félévente 3-4 konzultáció (csütörtök-szombat)

A képzés költsége: 78.500.- Ft/ félév (I-II. alapozó szakaszra) 90.000. Ft/félév (III-

IV. félév specializációs szakaszra).
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A jelentkezés határideje: 
szeptemberben induló képzés esetén: 2005. augusztus 15.

februári keresztféléves képzés esetén: 2005. január 15.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy 

neve: Babinszky Mónika

elérhetősége:

SZTE Közoktatási Vezetőképző Intézet Szeged, Tisza L. krt. 103. 6725

telefon: 62 544 154 vagy 62 544 299 

e-mail: homakovi@kovi.u-szeged.hu.
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XX. A felsőoktatási intézmény neve: Szent István Egyetem.

XX/A. A pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzésért felelős kar:
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.).

1.

A 41/1999. (X.3.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: A SZAKKÉPZÉS PEDAGÓGIÁJA

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: mérnöktanár, szakoktató.

Javasolt munkakörök: a szakképzésben szakmai és közismereti tárgyak oktatók,
gyakorlati oktatásvezetők, intézményvezető, kollégiumi vezető, illetve nevelők.

A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai szintű tanár, főiskolai szintű
szakoktató szakképzettség és ötéves szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A továbbképzési program elsősorban az eredeti végzettséghez kapcsolódó
ismeretek megújítását vállalja. A kötelező tárgyak az intézményben akkreditált
tantárgyakhoz kapcsolódva a 41/1999. (X.3.) OM rendeletben foglaltaknak
megfelelően elsősorban a szakképzési intézmények működését meghatározó
közigazgatási jogi, tanügyigazgatási és összehasonlító pedagógiai ismereteket
dolgoznak fel. A tananyag kitér a szakképzési intézményekben alkalmazható új
ellenőrzési, mérési és értékelési eljárásokra, a minőségbiztosítás feladatainak az
ismertetésére és egy nemzetközi pályázaton kimunkált környezetvédelmi modul
szakképzésben, illetve a szaktanári felkészítésben alkalmazható, eljárásaira részben
hagyományos diszciplináris és megújított tantárgyi keretekben. A program sajátos
feladatként foglalkozik a felnőttoktatás és a szaktanácsadás kérdéseivel, az
intézményi kapcsolattartás gyakorlatban hasznosítható elemeivel.
A választható tárgyak a mérnöktanári módszertani kultúra fejlesztését konkrét
feladatok megoldásával szolgálják (esettanulmányok, megvalósíthatósági tervek,
pályázati anyagok összeállítása, videotechnikai anyagok készítése). E tárgyak a
hallgatók igényeit és előképzettségét és a szakképzési rendszerben játszott szerepét
(oktató, fenntartó alkalmazottja) veszik figyelembe. Az óraterv eszerint rugalmasan
alakítható, egyéni felkészülési programmá. A négy félévre kiterjedő felkészítést a
félévenként két alkalommal szervezett egy-egy hetes konzultációk segítik. Az igazolt
előképzettséget a rendeletben megadottak szerint vesszük figyelembe.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Barkó Endre
(telefonszám: 28/420-133, e-mail: taki@digitel2002.hu).

mailto:taki@digitel2002.hu)
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XX/B. A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért felelős
kar megnevezése: Jászberényi Főiskolai Kar (5102 Jászberény, Rákóczi út 53.)

1.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: TANÍTÓ SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: tanító.

Azoknak a munkaköröknek megnevezése, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: tanító.

A jelentkezés feltétele: tanító szakképzettség és legalább három év pedagógus
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A program célja: a tanító professziót megújító ismeretek anyanyelvi, matematika és
környezetismeret tantárgypedagógiából, illetve választhatóan: testnevelésből, ének-
zene, vizuális nevelésből vagy informatikából. Munkaformák: előadás, gyakorlat. A
jelölteknek szakdolgozatot kell készíteniük és záróvizsgát kell tenniük. A
tanulmányok során egy komplex szigorlatot, 6 kollokviumot és 5 gyakorlati jegyet kell
teljesíteniük.

A képzés költsége: 55 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: 2005. március 1.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 1.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy neve: Szabados
Lajos
(Tel.: 57/500-401).
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XXI. Felsőoktatási intézmény neve: Tessedik Sámuel Főiskola (5540 Szarvas,
Szabadság út 2.)

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért felelős kar
megnevezése: Pedagógiai Főiskolai Kar.

1.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: ÚJ MÓDSZEREK A PEDAGÓGIÁBAN �
ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: óvodapedagógus.

Azoknak a munkaköröknek a megnevezés, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: azoknak az óvodáknak (óvodapedagógusoknak,
vezető óvónőknek) ajánljuk, akik az �Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel�
című alternatív programot adaptálták, felhasználták saját gyakorlatuk
megteremtéséhez.

A jelentkezés feltétele: legalább felsőfokú óvodapedagógus szakképzettség és 3 év
pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
Ez a továbbképzés olyan óvodapedagógusok fejlesztését, képzését vállalja fel, akik
az �Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel� alternatív programban dolgoznak. A
képzés célja: az alternatív program részletes értelmezése, nevelésfilozófiájának
szemléletben, gyakorlatban történő terjesztése, az újszerűen értelmezett művészeti
tevékenységek tartalmi, módszertani, tanulási rendszerének tudatosítása. Célunk
továbbá, hogy az óvodapedagógusok pontosan ismerjék a program pszichológiai
alapjait, s azt tudják alkalmazni a mindennapi gyakorlatukban a szülők körében is. A
program feltételrendszerének megismerése segíti az óvodapedagógusokat abban,
hogy ötletgazdagon, igényesen, ízlést formálva alakíthassák ki a programhoz
kapcsolódó speciális eszközöket.  A tervezés teljes anyagnak elkészítését a képzés
kiemelten kezeli, és segít abban is, hogy az óvónők megtanulják saját munkájukat
önellenőrzéssel önértékeléssel továbbfejleszteni. A továbbképzés teljesen
gyakorlatorientált, melyben együttműködik a program modellóvodája és bázisóvodái,
valamint a program óvodapedagógusainak országos egyesülete. Várjuk a megújulni
kívánó pedagógusokat!

A jelentkezés határideje: 2005. május 15. 

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
neve: Nagy Jenőné
elérhetősége: Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar 
5540 Szarvas, Szabadság u. 4.
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telefon:06-66-214-454, e-mail: nagyjenone@szv.tsf.hu.

2.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: ÚJ MÓDSZEREK A PEDAGÓGIÁBAN �
KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKA, ÖNISMERET, KONFLIKTUSKEZELÉS DISPUTA
MÓDSZERREL

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: óvodapedagógus, tanító.

Azoknak a munkaköröknek a megnevezés, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító, szabadidő-szervező,
DÖK-vezető, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, kollégiumi nevelő, nonprofit
szervezetek vezetője, művelődésszervező.

A jelentkezés feltétele: legalább felsőfokú óvodapedagógus, főiskolai szintű tanító
szakképzettség és 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
Képzésünk célja a pedagógus-szakvizsga megszerzése során olyan ismeretek
nyújtása, készségek kialakítása, amelyek birtokában fejlődik a hallgatók önismerete,
önértékelése. A résztvevők képesek lesznek saját gyermekcsoportjukban
konfliktusok kezelésére, megoldására, csoportfejlesztésre, különféle kommunikációs
technikák elsajátítására, kommunikációs játékok tanítására. A képzés
gyakorlatorientált, azonnal felhasználható ismereteket, módszereket sajátíthatnak el
a hallgatók a csoportépítés, pályázatírás, médiahasználat, menedzselés területén.

A jelentkezés határideje: 2005. május 15. 

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
neve: Nagy Jenőné
elérhetősége: Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar 
5540 Szarvas, Szabadság u. 4.
telefon:06-66-214-454, e-mail: nagyjenone@szv.tsf.hu.

3.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: ÚJ MÓDSZEREK A PEDAGÓGIÁBAN �
BÁBJÁTÉK AZ ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: óvodapedagógus, tanító.
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Azoknak a munkaköröknek a megnevezés, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: bábjáték munkaközösségben dolgozó
pedagógusoknak és azoknak, akik gyakran használják e fejlesztő lehetőséget.

A jelentkezés feltétele: legalább felsőfokú óvodapedagógus, főiskolai szintű tanító
szakképzettség és 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A pedagógusok bábjátékkal, az animációval kapcsolatos ismereteinek megerősítése,
bővítése, a nevelésben a tanulás, tanítás folyamatában való hatékony
alkalmazásának fokozása. A képzés gyakorlatorientált. Az elméleti képzés a kontakt
órák tartalmához, a gyakorlati feladatok elvégzéséhez szükséges ismeretek
feldolgozását jelenti, előadások és a bibliográfia alapján önálló tanulás formájában. A
gyakorlati órák a bábtervezésre, bábkészítésre, mozgás-, beszéd-, és
helyzetgyakorlatokra, egyéni és csoportos bábjátékra irányulnak. Óvodai, iskolai
tevékenységek, tanórák tervezésében szereznek gyakorlatot. A képzés
eredményeként hatékonyabbá válik a bábjáték alkalmazása a napi pedagógiai
munkában. Fejlődik kreativitásuk a bábkészítésben. Bábjátékuk árnyaltabbá válik,
erősödik önismeretük, beleélő képességük, szakmai kompetenciájuk.

A jelentkezés határideje: 2005. május 15. 

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
neve: Nagy Jenőné
elérhetősége: Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar 
5540 Szarvas, Szabadság u. 4.
telefon:06-66-214-454, e-mail: nagyjenone@szv.tsf.hu.

4.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: ÚJ MÓDSZEREK A PEDAGÓGIÁBAN �
GYERMEKTÁNC AZ ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: óvodapedagógus, tanító.

Azoknak a munkaköröknek a megnevezés, amelyben a foglalkoztatottak
számára javasolják a részvételt: munkaközösség-vezető, zeneóvodát vezető
óvónő, táncházat és játszóházat irányító óvónő, tanító.

A jelentkezés feltétele: legalább felsőfokú óvodapedagógus, főiskolai szintű tanító
szakképzettség és 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
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A résztvevők tájékoztatása a programról:
A táncművészet iránt érdeklődő, táncos előképzettséggel nem, vagy alapfokon
rendelkező óvodapedagógusok, tanítók képzése, akik a megszerzett általános,
pedagógiai � pszichológiai szakmai műveltségük birtokában képesek lesznek a 3-7-
10 év közötti gyermekközösségekben énekes, táncos játékok tanítására, táncházak
vezetésére. 
A képzés további célja a nemzeti hagyományok megismertetése, a nemzeti
azonosságtudat fejlesztése, valamint az óvodai nevelési tervekben, az iskolai
tantervekben megfogalmazott feladatok megvalósítása, kreativitásuk
kibontakoztatása. A képzés feladata elméleti és gyakorlati táncművészeti
ismeretekkel történő felkészítés: népszokások, néphagyományok, népi játékok,
néptáncok tanítására, a gyermekek tánckészségének, testi képességének általános
fejlesztésére, a gyermekek komplex művészeti nevelésére.

A jelentkezés határideje: 2005. május 15. 

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
neve: Nagy Jenőné
elérhetősége: Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar 
5540 Szarvas, Szabadság u. 4.
telefon:06-66-214-454, e-mail: nagyjenone@szv.tsf.hu.

5.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: az
iskolai oktatás 5-6. évfolyamán a nem szakrendszerű oktatásra felkészítő képzés.

A program pontos megnevezése:  MEGÚJÍTÓ ISMERETEK A PEDAGÓGIÁBAN �

FELKÉSZÍTÉS AZ ISKOLAI OKTATÁS 5-6. ÉVFOLYAMÁN A NEM

SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA 

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű tanító vagy tanár szakképzettség és legalább

3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A képzés célja pedagógusok felkészítése az általános iskola ötödik-hatodik

osztályában nem szakrendszerű oktatás folytatására; különösen az önálló tanulás, az
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információszerzés és �feldolgozás módozataira; a kommunikációs és anyanyelvi

kompetenciák, a szociális képességek továbbfejlesztésére. A képzés során a

résztvevők megismerik a 6-12 éves korosztályra jellemző fejlődési sajátosságokat; az

általános iskola alapozó szakaszában dominánsan fejlesztendő

képességegyütteseket (különösen az önálló tanulás képességeit, a kommunikációs,

a szociális kompetenciákat, a térbeli-időbeli-mennyiségi viszonyokban való

tájékozódás képességeit); a képességfejlesztés lehetséges eljárásait, módzsereit

(elsősorban szakterületükkel összefüggő módszertani képzettségük keretein belül); a

tanulók aktuális fejlettségéhez igazodó differenciált fejlesztés módszereit. A képzési

program témaköreit kiegészítő témáit a pedagógus-szakvizsga képesítési

követelményeiről szóló 41/1999. (X.13.) OM rendelet 3. számú melléklete határozza

meg.

Az oktatás formája: levelező tagozaton képzés, amely előadásokon, konzultációkra,

a hallgatók egyéni, önálló munkájára épül.

6.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti

szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése:  ÚJ MÓDSZEREK A PEDAGÓGIÁBAN �
DIFFERENCIÁLT KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS AZ ANYANYELVI
NEVELÉSBEN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-6. OSZTÁLYÁBAN 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: tanító.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanítók, napközis nevelők,

könyvtáros-tanító, intézményvezető-helyettesek, munkaközösség-vezetők.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű tanító szakképzettség és legalább 3 év

pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat.
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A résztvevők tájékoztatása a programról:
A képzés célja: A NAT feladatainak megfelelően kompetenciák differenciált

fejlesztése az anyanyelvi nevelésben az általános iskola 1-6. osztályában, továbbá

olyan módszerek, eljárások bemutatása, melyek alkalmazásával a pedagógusok

megvalósíthatják a differenciált tanulásszervezést az anyanyelvi órákon, továbbá

olyan pedagógusok képzése, akik egységben látják a közoktatás rendszerét, a

közoktatási tevékenységükhöz szükséges közigazgatási, jogi, vezetési,

szervezetfejlesztési, minőségirányítási ismerettel rendelkeznek. 

A továbbképzés kiemelt szerepet szán az elméleti ismeretek mellett a gyakorlati

alkalmazásnak, továbbá a méréseknek, a differenciált tanulásszervezésnek, a

legújabb gyermekirodalmi alkotások megismerésének, illetve ezek feldolgozási

lehetőségeinek, a szóbeli szövegalkotásnak, a helyesejtési tréningnek.

A képzés formái: levelező tagozatos, 4 féléves képzés, melyben gyakorlatok,

csoportos tréningek előadások, konzultációk, egyéni tanulási lehetőségek

biztosítottak. 
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XXII. Felsőoktatási intézmény neve: Veszprémi Egyetem

A pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésért felelős kar
megnevezése: Tanárképző Kar (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.)

1.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: mérési
és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS A MÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI
FELADATOKRA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító, tanár,
gyógypedagógus, gyakorlatvezető tanító, tanár, szakoktató, intézményvezető,
szakértő, pedagógiai szakmai szolgáltató szervezetek vezetői és munkatársai.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség,
továbbá 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A 4 féléves levelező képzésben a választható tanulmányi terület felkészítést nyújt az
oktatási rendszer szervezeteiben (óvodában, iskolában, kollégiumban stb.) a
szervezetfejlesztés érdekében, a mérés, értékelés szervezésére és kivitelezésére. A
kutató és fejlesztő munka megismerésére, a mérés és értékelés önálló tervezésére.
Felkészültségük alapján a pedagógusok tevékenysége nem szűkül le a mérési,
értékelési szakvélemények, kutatási beszámolók készítésére, tanulmányok és
monográfiák írására és szerkesztésére, hanem a pedagógiai közlés publicisztikai
jellegű műfajaiban is alkotóképessé válhatnak. A kötelező tanulmányi terület része:
pl. az alkotmányjog és a közigazgatási és tanügyi jog; a pedagógiai
minőségbiztosítás; a pedeutológia; az erkölcsi értékrendszer pedagógiája.
Választható tanulmányi terület főbb témakörei: a pedagógiai intézmények mérése és
értékelése; a projektmenedzsment; az oktatási rendszerek kutatása; a pedagógiai
szakértés módszertana Gyakorlati kurzusok és gyakorlatok: pl. a mérőeszköz-
készítés; a tesztelmélet, tesztszerkesztés; a pedagógiai kutatás adatelemzési
eljárásai; a kézirat-előkészítés.
A képzés záróvizsgával fejeződik be. A záróvizsga szóbeli vizsgából, valamint a
szakdolgozat megvédéséből áll. 

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: a Budapesten, Békéscsabán és Szolnokon induló
keresztféléves képzésre 2005. január 15., illetve 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005.szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:  Erhartné Horváth
Szilvia (telefon: 89/510-290; e-mail: oktatas@almos.vein.hu).
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2.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: mérési
és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS A SZAKÉRTŐI FELADATOK
ELLÁTÁSÁRA 

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, tanár, gyógypedagógus,
gyakorlatvezető tanító, tanár, szakoktató, intézményvezető, szakértő, pedagógiai
szakmai szolgáltató szervezetek vezetői és munkatársai.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség,
továbbá 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A 4 féléves levelező képzés során a választható tanulmányi terület célja a
pedagógusok szakértői feladatokra való felkészítése, akik megfelelnek a pedagógus
szakma új követelményeinek. Tudásuk nem marad a szakmaiság szűk keretei között,
hanem ismerik annak filozófiai, antropológiai, szociológiai, pszichológiai
vonatkozásait. A szakértők együtt tudnak működni a nevelés-oktatásügy területén
működő minden szakemberrel, illetve érdekelttel (iskolafenntartók,
intézményvezetők, pedagógusok, szülők, tanulók), akik valamilyen módon részesei a
nevelés-oktatás folyamatainak. Képesek olyan elemzéseket és javaslatokat
készíteni, amelyek mind az elmélet, mind az operacionalizáció síkján alkalmasak
döntések előkészítésére, megalapozására, végig vitelére. Tevékenységük nem
szűkül le a szakvélemények, kutatási beszámolók készítésére. Képesek
tanulmányokat, monográfiákat írni, illetve szerkeszteni, ezen túl a pedagógiai közlés
publicisztikai műfajaiban is alkotóképesek. Oklevelük és szakvizsgájuk lehetővé
teszi, hogy az ország egészében felkérés alapján szakértői tevékenységet
folytassanak.
Kötelezően tanulmányi terület részét képező ismeretek: pl. az alkotmányjog; a
közigazgatási - és tanügyi jog; a pedagógiai minőségbiztosítás; a pedeutológia; az
erkölcsi értékrendszer pedagógiája. Választott tanulmányi terület főbb témakörei:
összehasonlító pedagógia; pedagógiai jogtan; pedagógiai tudástan; pedagógiai
diagnosztika.

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: a Budapesten, Békéscsabán és Szolnokon induló
keresztféléves képzésre 2005. január 15., illetve 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005.szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:  Erhartné Horváth
Szilvia (telefon: 89/510-290; e-mail: oktatas@almos.vein.hu).



257

3.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: mérési
és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS A SZAKTANÁCSADÓI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, tanár, gyógypedagógus,
gyakorlatvezető tanító, tanár, szakoktató, pedagógiai szakszolgálatot ellátó
intézmény vezetői és munkatársai.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség,
továbbá 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A 4 féléves szakvizsgára felkészítő levelező képzés során a pedagógusok olyan
szakmai ismereteket és képességeket sajátítanak el, amelynek birtokában
alkalmassá válnak az iskolai oktatás (általános iskola, középiskola és szakiskola)
keretei között működő pedagógusok oktató, nevelő munkáját szakszerűen és
hatékonyan segíteni szaktanácsadóként. Az iskolai és az iskolán kívüli tanulás
tervezésére, szervezésére, irányítására, illetve az egyes tantárgyakra vonatkozó
tantárgypedagógiai szaktanácsadás mellett felkészülnek arra is, hogy segítséget
adjanak a pedagógiai gyakorlatból származó ártalmak megelőzéséhez,
kompenzálásához, korrigálásához, valamint a kiugróan magas teljesítményt nyújtó
tehetséges tanulók fejlesztéséhez.
A kötelezően tanulmányi terület részét képezi: pl. az alkotmányjog és a közigazgatási
� tanügyi jog, a pedagógiai minőségbiztosítás, a pedeutológia és a mentálpedagógia,
az erkölcsi értékrendszer pedagógiája. A választható tanulmányi terület főbb
témakörei: a pedagógiai szaktanácsadás módszertana, a mentális zavarok és a
viselkedészavarok, a pedagógiai patológia, a tanuláspatológia, a kisebbségek
kultúrája és szociológiája, az iskolai hátrány szociológiája. Gyakorlati foglalkozások:
prevenciós foglalkozások, rehabilitációs foglalkozások, tehetségfejlesztő
foglalkozások. 
A képzés záróvizsgával fejeződik be. A záróvizsga szóbeli vizsgából, valamint a
szakdolgozat védéséből áll. 

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: a Budapesten, Békéscsabán és Szolnokon induló
keresztféléves képzésre 2005. január 15., illetve 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2004.szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:  Erhartné Horváth
Szilvia (telefon: 89/510-290; e-mail: oktatas@almos.vein.hu).
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4.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: mérési
és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS A GYAKORLATVEZETŐI
FELADATOKRA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, tanár, gyakorlatvezető
tanító, tanár.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű tanító vagy egyetemi, illetve főiskolai szintű
tanár szakképzettség, továbbá 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A pedagógusképző intézményekben a kötelező iskolai gyakorlatok és tanítási
gyakorlatok számának várhatóan nagy arányú emelkedése szükségessé teszi az ún.
külső gyakorlóhelyek gyakorlatvezető tanítóinak és tanárjainak felkészítését. Erre a
feladatra készíti fel a program a gyakorlatvezetői tevékenységekbe bekapcsolódni
szándékozó pedagógusokat. Javasolt a részvétel azoknak a sikeres és tapasztalt
munkatársaknak, akik mentorként munkahelyi �betanítást� végeznek az iskolákban, sőt
ajánlott a gyakorló iskolák szakvezetői számára is. 
A kötelezően választható tanulmányi terület főbb témakörei: oktatáspolitika, oktatásjog
az Európai Unióban; pedagógiai intézmények mérése, értékelése; pedagógiai
minőségbiztosítás; az erkölcsi értékrendszer pedagógiája; A választható
tanulmányterület főbb témakörei: pedagógiai kreatológia; felnőttkori tanulástan;
felsőoktatás-pedagógia; megfigyelés és esetelemzés.

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: a Budapesten, Békéscsabán és Szolnokon induló
keresztféléves képzésre 2005. január 15., illetve 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005.szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:  Erhartné Horváth
Szilvia (telefon: 89/510-290; e-mail: oktatas@almos.vein.hu).

5.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.
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A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS A KÖZOKTATÁS VEZETŐI
FELADATOKRA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, tanár, gyógypedagógus,
gyakorlatvezető tanító, tanár, szakoktató, intézményvezető, szakértő,
szaktanácsadó.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség,
továbbá 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A 4 féléves levelező képzés során a hallgatók olyan szakmai ismeret-és
képességegyüttest sajátítanak el, amelynek birtokában képessé válnak a közoktatási
intézmények (óvodák, általános iskolák, középiskolák stb.) szakmai irányítására és
vezetésére. A képzés során megismerkednek a jogelmélet és jogalkalmazás, a
minőségbiztosítás, az intézmény-fenntartás, az oktatáspolitika és tanügyigazgatás,
az oktatás-gazdaságtan, a szervezetelmélet, a vezetéstan és �vezetéspraktika�, a
kommunikációelmélet és tárgyalástechnika alapvető ismereteivel. Az előbb fölsorolt
kompetenciák segítségével magas szintű elméleti és gyakorlati tudás birtokába
jutnak az oktatásirányítás, az intézményfejlesztés területén.
A kötelező és választott tanulmányi terület főbb témakörei: alkotmányjog és
közigazgatási és tanügyi jog, oktatáspolitika és oktatásjog az Európai Unióban,
oktatásmarketing, pedagógiai innováció, pedagógiai intézmények mérése és
értékelése, prevenció, korrekció, rehabilitáció és tehetségfejlesztés a közoktatásban,
pedautológia, mentálpedagógia, az erkölcsi értékrendszer pedagógiája,
kommunikációs és információs rendszerek kiépítése és működtetése, közoktatási
intézményrendszerek és irányításuk, szervezetfejlesztés és szervezetszociológia, a
vezetés folyamata és funkciói, döntés- és hatalomelmélet, pedagógiai kontrolling,
vezetéslélektan, minőségmenedzsment, benchmarking, munkajog, munkaügy,
emberi erőforrás-menedzsment, stratégiai-, projekt- és változásmenedzsment.
Fakultatív jellegű tárgyak: jogpolitika, gazdaságpolitika, szociálpolitika, szakképzés-
politika és a szakképzés pedagógiája, felnőttoktatás-politika és az andragógia
pedagógiája, tehetségfejlesztés pedagógiája.
A képzés záróvizsgával fejeződik be. A záróvizsga szóbeli vizsgából, valamint a
szakdolgozat megvédéséből áll. 

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: a Budapesten, Békéscsabán és Szolnokon induló
keresztféléves képzésre 2005. január 15., illetve 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005.szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:  Erhartné Horváth
Szilvia (telefon: 89/510-290; e-mail: oktatas@almos.vein.hu).

6.
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A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: mérési
és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI
FELADATOKRA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, tanár, gyógypedagógus,
gyakorlatvezető tanító, tanár, szakoktató, intézményvezető, szakértő, pedagógiai
szakmai szolgáltató szervezetek vezetői és munkatársai.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség,
továbbá 3 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A négy féléves levelező képzésben a választható program célja a pedagógusok
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítése, akik intézményükben szervezni,
bevezetni, irányítani és dokumentálni képesek a különböző minőségbiztosítási és -
fejlesztési rendszereket. Feladatuk a partnerközpontú működés szemléletének
kialakítása a tantestületben, a folyamatszabályozás technikáinak alkalmazása, továbbá
a szervezet multiplikátori szintű fejlesztése. A pedagógus együtt tud működni a
minőségügyi szakemberekkel, a különböző minőségbiztosítási rendszerek képviselőivel
és az oktatásirányítás Comenius 2000 programjában dolgozó munkatársakkal. A
képzés során felkészítést kapnak a beszámolók elkészítéséhez, melynek egy része a
szükséges dokumentáció, más részük olyan publikációs tevékenység, amely
lehetőséget ad a benchmarking bevezetésére az oktatási rendszerben. 
A képzés záróvizsgával fejeződik be. A záróvizsga szóbeli vizsgából, valamint a
szakdolgozat megvédéséből áll. 

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: a Budapesten, Békéscsabán és Szolnokon induló
keresztféléves képzésre 2005. január 15., illetve 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005.szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:  Erhartné Horváth
Szilvia (telefon: 89/510-290; e-mail: oktatas@almos.vein.hu).

7.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása az 5.2.1.2 . pont alapján

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS A TANTERV-, TANESZKÖZ ÉS
TANKÖNYVFEJLESZTÉSI FELADATOKRA
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Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: egyetemi szintű
környezettan tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár, informatika szakos tanár,
kémia szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár, főiskolai szintű német
vagy francia nyelvtanár szakképzettség.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanár, intézményvezető,
gyakorlatvezető tanár, szakértő, pedagógiai szakmai szolgáltató vezetői és
munkatársai.

A jelentkezés feltétele: egyetemi szintű környezettan tanár, angol nyelv és irodalom
szakos tanár, informatika szakos tanár, kémia szakos tanár, német nyelv és irodalom
szakos tanár, főiskolai szintű német vagy francia nyelvtanár szakképzettség,
legalább három év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatása a programról:
A 4 féléves levelező képzés során a pedagógusok olyan tanterv, taneszköz- és
tankönyvfejlesztési ismereteket szereznek, amelyek képesé teszik őket tantervek
készítésére, helyitanterv-készítési munkálatok szakmai irányítására, e tárgyban
tanfolyami és továbbképzési programok kimunkálására, különböző típusú
taneszközök tervezésére, azok kéziratainak nyomdára történő előkészítésére. A
hallgatók felkészülnek továbbá tanterv-, tankönyv- és egyéb taneszközkritikák
írására, képessé válnak eligazodni a tanterv- és taneszköz-jóváhagyás
szabályozásában és procedúráiban.
A kötelező és választott tanulmányi terület főbb témakörei: alkotmányjog és a
közigazgatási és tanügyi jog; a pedagógiai minőségbiztosítás; a pedeutológia; az
erkölcsi értékrendszer pedagógiája. A választható tanulmányterület főbb témakörei:
tantervtörténet; taneszköztörténet; céltaxonómiák; tankönyvkritika, tantervek,
tankönyvek tartalomelemzése; tanterv- és tankönyvkiadás; tankönyvpiac-
oktatásmaketing.
A képzés záróvizsgával fejeződik be. A záróvizsga írásbeli vizsgából, valamint a
szakdolgozat megvédéséből áll. 

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: a Budapesten, Békéscsabán és Szolnokon induló
keresztféléves képzésre 2005. január 15., illetve 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005.szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:  Erhartné Horváth
Szilvia (telefon: 89/510-290; e-mail: oktatas@almos.vein.hu).

8.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.
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A program pontos megnevezése: NAPKÖZI-, NEVELŐOTTHONI- ÉS
KOLLÉGIUMPEDAGÓGIAI ISMERETEK NYÚJTÁSA PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító, tanár,
gyógypedagógus, intézményvezető, gyakorlatvezető tanító, tanár, kollégiumi nevelő,
szakértő.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség,
legalább három év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A 4 féléves levelező képzésben a választható program célja a pedagógusok számára
a napközi-, nevelőotthoni- és kollégiumpedagógiai ismeretek nyújtása, akik az
oktatási rendszer szervezeteiben (óvodában, iskolában, kollégiumban stb.)
alkalmasak a szociális-kommunális funkciók ellátására, a tanulók megértésére és
gondozására, a tanulási-önművelési kultúra közvetítésére irányuló szaktevékenység
önálló tervezésére, szervezésére és kivitelezésére. A megszerzett kompetenciákat
szakértői szerepben is hitelesen működtetni tudják.   Rendszeresen publikálnak, s a
pedagógiai közlés publicisztikai jellegű műfajaiban is alkotóképesek. 
 A kötelező és választott tanulmányi terület főbb témakörei: az alkotmányjog és
közigazgatási - tanügyi jog; a pedagógiai minőségbiztosítás; a pedeutológia; az
erkölcsi értékrendszer pedagógiája. A választható tanulmányterület főbb témakörei:
gyermekvédelem; napközis nevelés és foglalkozás; nevelőotthoni nevelés és
foglalkozás; kollégiumi nevelés és foglalkozás; szabadidő- és játékszervezés;
kirándulásszervezés és -vezetés pedagógiája; intézményi együttélés
szociálpszichológiája; serdülők kultúrája és szubkultúrája, továbbá egyéni és
csoportos gyakorlatok pedagógiai intézményekben; kutatási és fejlesztési
gyakorlatok.
A képzés záróvizsgával fejeződik be. A záróvizsga írásbeli vizsgából, valamint a
szakdolgozat megvédéséből áll. 

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: a Budapesten, Békéscsabán és Szolnokon induló
keresztféléves képzésre 2005. január 15., illetve 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005.szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:  Erhartné Horváth
Szilvia (telefon: 89/510-290; e-mail: oktatas@almos.vein.hu).

9.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.
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A program pontos megnevezése: JÁTÉK- ÉS SZABADIDŐ-SZERVEZÉSI
FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS 

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító, tanár,
gyógypedagógus, szakoktató, intézményvezető, kollégiumi nevelő, szakértő,
pedagógiai szakmai szolgáltató szervezetek vezetői és munkatársai.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség,
legalább három év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A 4 féléves levelező képzésben a választható tanulmányi terület célja pedagógusok
játék és szabadidő szervezési feladatokra történő felkészítése, akik a szabadidő
kulturált eltöltésének megtervezésén és szervezésén túl a szabadidő szervezésben
is tájékozottak. A szakvizsgára felkészítő képzésben részt vevők egyaránt elsajátítják
az élményszerzést és a fejlesztést szolgáló szabadidő eltöltési módokat. Megismerik
az e célt szolgáló intézményeket. Megszerzik az intézményi pedagógiai programok
tervezéséhez és elemzéséhez szükséges kompetenciát. Képessé válnak arra, hogy
lehetőséget biztosítsanak a diákoknak a szabadidőt érintő tervező és szervező
munkában való tudatos és aktív részvételre.
A kötelező és választott tanulmányi terület főbb témakörei: az alkotmányjog és a
közigazgatási és tanügyi jog; a pedagógiai minőségbiztosítás; a pedeutológia; az
erkölcsi értékrendszer pedagógiája. A választható tanulmányterület főbb témakörei:
játéktörténet; színházpedagógia; régészet és turizmus, továbbá szabadidő-
szervezés; rendezvényszervezés; médiapedagógia; turizmusföldrajz.
A képzés záróvizsgával fejeződik be. A záróvizsga szóbeli vizsgából, valamint a
szakdolgozat megvédéséből áll. 

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: a Budapesten, Békéscsabán és Szolnokon induló
keresztféléves képzésre 2005. január 15., illetve 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005.szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:  Erhartné Horváth
Szilvia (telefon: 89/510-290; e-mail: oktatas@almos.vein.hu).

10.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása.

A program pontos megnevezése: FELNŐTTOKTATÁSI ISMERETEK
NYÚJTÁSA A PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanár, gyógypedagógus,
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szociálpedagógus, gyakorlatvezető tanító, tanár, intézményvezető, szakértő,
pedagógiai szakmai szolgáltató szervezetek vezetői és munkatársai. 

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség,
legalább három év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A 4 féléves levelező képzésben a választható tanulmányi terület a tanári pályán lévő
pedagógusok számára nyújt felnőttoktatási ismereteket, akik az intézményesített és a
nem intézményesített keretek között tervezik és elemzik a felnőttnevelés, -oktatás és
-képzés tevékenységeit, folyamatait. Feladatuk a szocializációs, a perszonalizációs
kompetenciák mellett a szaktudományos és a művészeti ismertek közvetítésének és
elsajátításának nyomon követése a felnőttoktatás keretei között. Képesek
együttműködni a felnőtt nevelésben közreműködő szakemberekkel:
művelődésszervezőkkel, felnőttképzési (és művelődési) menedzserekkel,
szakoktatókkal és minden olyan szakemberrel, aki valamilyen szakterületen
kompetens módon tud közreműködni a felnőttképzés folyamataiban. 
A kötelező és választott tanulmányi terület főbb témakörei: az alkotmányjog, a
közigazgatási és tanügyi jog; a pedagógiai minőségbiztosítás; a pedeutológia; az
erkölcsi értékrendszer pedagógiája. A választható tanulmányterület főbb témakörei:
foglalkoztatáspolitika; gerontópedagógia; családszociológia; kriminál-andragógia,
továbbá felnőttképzési tanácsadás; andragógiai didaktika; szabadidő-szociológia;
szak- és átképzéspolitika.
A képzés záróvizsgával fejeződik be. A záróvizsga szóbeli vizsgából, valamint a
szakdolgozat megvédéséből áll. 

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: a Budapesten, Békéscsabán és Szolnokon induló
keresztféléves képzésre 2005. január 15., illetve 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005.szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:  Erhartné Horváth
Szilvia (telefon: 89/510-290; e-mail: oktatas@almos.vein.hu).

11.

A 41/1999. (X. 13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési
követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása

A program pontos megnevezése: PEDAGÓGIAI TERAPEUTA ISMERETEK
NYÚJTÁSA PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanár, tanító, gyakorlatvezető
tanító, tanár, kollégiumi nevelő, tanulószobai foglalkozást, napközis foglalkozást
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végző pedagógus, szaktanácsadó, pedagógus pedagógiai szakszolgálatot ellátó
intézmények.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség,
továbbá három év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A 4 féléves levelező képzésben a választható tanulmányi terület olyan szakmai
ismeret-és képesség-együttes elsajátítására nyújt lehetőséget, amelynek birtokában
a pedagógusok képessé válnak egyéni és kiscsoportos prevenciós, korrekciós,
rehabilitációs foglalkozások vezetésére. Emellett jól ismerik az alkotástechnikákat,
azokat saját rehabilitációs és korrekciós tevékenységük szolgálatába tudják állítani.
Így sikeresek lehetnek a terápiás bánásmódot igénylő, de valamely téren
tehetségesnek mutatkozó tanulók fejlesztésében. Felkészülnek arra, hogy a �normál�
iskolai oktatás (általános iskola, középiskola és szakiskola) keretei között
megelőzzék, kompenzálják, korrigálják a pedagógiai műhibákból származó
alulfejlesztéseket, a didaktogén ártalmakat, a diákok elidegenedését a kultúrától és a
tanulástól. 
A kötelező és választott tanulmányi terület főbb témakörei: az alkotmányjog és a
közigazgatási és tanügyi jog; a pedagógiai minőségbiztosítás; az erkölcsi
értékrendszer pedagógiája. A választható tanulmányterület főbb témakörei:
gyógypedagógiai fejlődéstan; mentális zavarok és viselkedészavarok; pedagógiai
patológia; az iskolai hátrány szociológiája, továbbá prevenciós foglalkozások;
rehabilitációs foglalkozások; tehetségfejlesztő foglalkozások; korrekciós
foglalkozások.
A képzés záróvizsgával fejeződik be. A záróvizsga szóbeli vizsgából, valamint
szakdolgozat megvédéséből áll. 

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: a Budapesten, Békéscsabán és Szolnokon induló
keresztféléves képzésre 2005. január 15., illetve 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005.szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:  Erhartné Horváth
Szilvia (telefon: 89/510-290; e-mail: oktatas@almos.vein.hu).

12.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: mérési
és értékelési vagy szaktanácsadói vagy vizsgaelnöki vagy szakértői vagy
minőségbiztosítási feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS AZ ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ ÉS
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM SZAKÉRTŐI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanár, tanító, gyógypedagógus,
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gyakorlatvezető tanító, tanár, intézményvezető, pedagógiai szakmai szolgáltató
szervezetek vezetői és munkatársai, szakértő.

A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi szintű pedagógus szakképzettség,
továbbá három év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A 4 féléves levelező képzésben a választható tanulmányi terület olyan az
értékközvetítő és képességfejlesztő program pedagógiájához értő szakértők képzése
a cél, akik intézményesített régiós szinten elemzik, koordinálják és minősítik az ÉKP-
ban tervezett és irányított pedagógiai folyamatokat. Feladatuk a régiók és azon belüli
iskolák pedagógiai folyamatainak elemzése, koordinálása és minősítése mellett
annak nyomon követése, hogy a felnőtt képzés keretei között az értékközvetítés és
képességfejlesztés elsajátíttatása és elsajátítása mennyire hiteles. Az azon
szakemberekkel ÉKP pedagógiájának szakértője együtt tud működni a felnőtt
képzésben közreműködő szakemberekkel, akik az értékközvetítés és
képességfejlesztés elsajátíttatásban szerepet tudnak vállalni. Felkészítésük alapján a
szakértők tevékenysége nem szűkül le a szakvélemények, kutatási beszámolók
készítésére, tanulmányok és monográfiák írására és szerkesztésére, hanem a
pedagógiai közlés publicisztikai jellegű műfajaiban is alkotóképessé válhatnak. 
A kötelező és választott tanulmányi terület főbb témakörei: alkotmányjog és
közigazgatási és tanügyi jog; pedagógiai minőségbiztosítás; pedautológia. A
választható tanulmányterület főbb témakörei: bevezetés a pedagógiai
gondolkodásba; a pedagógia új rendszere; értékközvetítő és képességfejlesztő
program pedagógiája; minőségbiztosítás az ÉKP pedagógiájában.
A képzés záróvizsgával fejeződik be. A záróvizsga szóbeli vizsgából, valamint a
szakdolgozat megvédéséből áll. 

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: a Budapesten, Békéscsabán és Szolnokon induló
keresztféléves képzésre 2005. január 15., illetve 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005.szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:  Erhartné Horváth
Szilvia (telefon: 89/510-290; e-mail: oktatas@almos.vein.hu).

13.

A 41/1999. (X.13.) OM rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése: eredeti
szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS A NYELVI ÉS IRODALMI ÉS
KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMRA 

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: tanító vagy magyar nyelv
és irodalom szakos tanár.
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Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak megnevezése, amelyekben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: általános- és középiskolai
tanár, gyógypedagógus, gyakorlatvezető tanító, tanár, pedagógiai szakmai
szolgáltató szervezetek vezetői és munkatársai, szakértő.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű tanítói vagy főiskolai, illetve egyetemi szintű
magyar nyelv és irodalom szakos tanári szakképzettség, továbbá 3 év pedagógus
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

Tájékoztatás a programról:
A szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak résztvevői 4 féléves
levelező képzés keretében - a 41/1999. (X.13.) OM rendelet mellékletének 1.
pontjának megfelelően - rendszerezik, felfrissítik és elmélyítik azokat a pedagógiai
ismereteiket, amelyek a nyelvi, irodalmi és kommunikációs program tanítása során
alkalmaznak. Megismerkednek a legújabb pedagógiai, nyelvészeti,
irodalomtudományi kutatások eredményeivel. Kitüntetetten foglalkoznak a
pedagógiának azon területeivel, amelyek a legújabban alakultak ki, és amelyek a
jelen oktatási helyzet kihívásaira adandó szakszerű válaszok kialakításához
elengedhetetlenek. Nem vállalkozik ugyanakkor a továbbképzés a tanító-, illetve
tanárképzésben szereplő ismeretek "újratanítására". 
A képzésre elsősorban azok jelentkezését várják, akik a nyelvi, irodalmi és
kommunikációs (NYIK) programot tanítják, vagy erre készülnek. Ugyanakkor a
tanulmányi programot jól hasznosíthatják azok is, akik olyan intézményben
(iskolában vagy pedagógiai szolgáltató szervezetnél) dolgoznak vezetőként, ahol a
NYIK programmal működő osztályok, pedagógusok, szülők hiteles tájékoztatása napi
feladat lehet.
A kötelező tanulmányi terület részét képezik például a jogi, Európa-harmonizációs,
oktatáspolitikai, oktatásgazdálkodási, minőségbiztosítási, szervezeti és vezetési,
illetve szociológiai témakörök.
A szakhoz kapcsolódó tanulmányi területek a pedagógiai folyamat valamennyi
tényezőjéhez kapcsolódó ismereteket nyújtanak: foglalkoznak a családpedagógia, a
pedagógiai patológia, a segítés, a pedagógiai folyamattervezés, -szervezés és -
irányítás kérdéseivel, körüljárják a tanulástan keretében fölhalmozódott tudást, és
nagy hangsúlyt fektetnek a tanultak gyakorlati alkalmazására.
A képzés záróvizsgával fejeződik be. A záróvizsga szóbeli vizsgából, valamint a
szakdolgozat megvédéséből áll. 

A képzés költsége: 70 000-80 000 Ft/félév.

A jelentkezés határideje: a Budapesten, Békéscsabán és Szolnokon induló
keresztféléves képzésre 2005. január 15., illetve 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005.szeptember.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:  Erhartné Horváth
Szilvia (telefon: 89/510-290; e-mail: oktatas@almos.vein.hu).
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XXIII. Felsőoktatási intézmény neve: Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző
Főiskola

1.

A 41/1999. (X. 13.) OM-rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek megújítása.

A program pontos megnevezése: TANÍTÓI SZAKKÉPZETTSÉG LEGÚJABB
ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ISMERETEI

Az eredeti szakképzettséghez kapcsolódó ismeretek nyújtása esetén az
alapképzésben szerzett szakképzettség megnevezése: tanító.

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító, iskolai könyvtáros,
továbbá akik szabadidő-szervezőként, napközi otthoni nevelőként, gyermekvédelmi
felelősként dolgoznak.

A jelentkezés feltétele: pedagógus munkakör betöltésére jogosító főiskolai szintű
tanítói szakképzettség, valamint legalább 3 év pedagógus munkakörben eltöltött
szakmai gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A továbbképzés célja: biztosítani a tanítói szakképzettséggel rendelkezők számára
az alapképzésben szerzett szaktudományi ismeretek, valamint választható
területként a pedagógus tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati
ismeretek megerősítését, elmélyítését, legújabb ismeretekkel történő kiegészítését. A
kreditrendszerű, levelező tagozatos formában szerveződő továbbképzés során 120
kreditet kell megszerezniük. 360 kontaktórát, a képzési programban előírt gyakorlati
jegyeket, kollokviumokat és komplex szigorlatot szükséges a résztvevőknek
teljesíteniük � a szakdolgozat megírása mellett � a záróvizsgára bocsátás
feltételeként. Kötelezően oktatott tanulmányi terület témakörei 60%-ban, kötelezően
választható területek 30%-ban, szabadon választható tárgyak 10%-ban jelennek meg
a továbbképzési programban. A kötelezően választható, ill. a választható témakörök
lehetőséget biztosítanak a képzésben résztvevők számára az egyéni
érdeklődésüknek leginkább megfelelő problémakörök áttekintésére.

A képzés költsége: 320.000 Ft.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 15.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
neve: Tordainé Vida Katalin
elérhetősége:  Szociális Képzési és Neveléstudományi Tanszék
telefon:33-413-699
e-mail:  vida@vjrktf.hu.
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2.

A 41/1999. (X. 13.) OM-rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
szakértői feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS GYAKORLATVEZETŐI
FELADATOKRA

Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: tanító.

A jelentkezés feltétele: főiskolai szintű tanító szakképzettség, valamint legalább 3
év pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A továbbképzés célja: biztosítani a tanítói szakképezettséggel rendelkezők számára
az alapképzésben szerzett szaktudományi ismeretek, valamint választható
területként a gyakorlatvezető tanító feladat ellátására való felkészítést. A
kreditrendszerű, levelező tagozatos formában szerveződő továbbképzés során 120
kreditet kell megszerezniük. 360 kontaktórát, a képzési programban előírt gyakorlati
jegyeket, kollokviumokat és komplex szigorlatot szükséges a résztvevőknek
teljesíteniük � a szakdolgozat megírása mellett � a záróvizsgára bocsátás
feltételeként. Kötelezően oktatott tanulmányi terület témakörei 60%-ban, kötelezően
választható területek 30%-ban, szabadon választható tárgyak 10%-ban jelennek meg
a továbbképzési programban. A kötelezően választható, ill. a választható témakörök
lehetőséget biztosítanak a képzésben résztvevők számára az egyéni
érdeklődésüknek leginkább megfelelő problémakörök áttekintésére.

A képzés költsége: 320.000 Ft.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 15.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
neve: Tordainé Vida Katalin
elérhetősége:  Szociális Képzési és Neveléstudományi Tanszék
telefon:33-413-699
e-mail:  vida@vjrktf.hu.

3.

A 41/1999. (X. 13.) OM-rendelet 5.2. pontja szerinti program megjelölése:
szakértői feladatokra való felkészítés.

A program pontos megnevezése: FELKÉSZÍTÉS A GYAKORLATVEZETŐI
FELADATOKRA 
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Azoknak a munkaköröknek és megbízatásoknak a megnevezése, amelyben a
foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt: óvodapedagógus, tanító,
szociálpedagógus, kollégiumi nevelő, iskolai könyvtáros, szakoktató.

A jelentkezés feltétele: pedagógus szakképzettség, valamint legalább 3 év
pedagógus munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

A résztvevők tájékoztatása a programról:
A továbbképzés célja: biztosítani a pedagógus munkakör betöltésére jogosult
felsőfokú szakképezettséggel rendelkezők számára az alapképzésben szerzett
szaktudományi ismeretek, valamint választható területként a gyakorlati pedagógiai és
pszichológiai ismeretek megújítása, bővítése. Olyan pedagógusoknak javasolják,
akik szükségesnek érzik pedagógiai kultúrájuk elmélyítését, megújítását, a hatékony,
személyiségközpontú intézményi nevelési�oktatási gyakorlat megvalósításához. A
kreditrendszerű, levelező tagozatos formában szerveződő továbbképzés során 120
kreditet kell megszerezniük. 360 kontaktórát, a képzési programban előírt gyakorlati
jegyeket, kollokviumokat és komplex szigorlatot szükséges a résztvevőknek
teljesíteniük � a szakdolgozat megírása mellett � a záróvizsgára bocsátás
feltételeként. Kötelezően oktatott tanulmányi terület témakörei 60%-ban, kötelezően
választható területek 30%-ban, szabadon választható tárgyak 10%-ban jelennek meg
a továbbképzési programban. A kötelezően választható, ill. a választható témakörök
lehetőséget biztosítanak a képzésben résztvevők számára az egyéni
érdeklődésüknek leginkább megfelelő problémakörök áttekintésére.

A képzés költsége: 320.000 Ft.

A jelentkezés határideje: 2005. augusztus 15.

A képzés kezdete: 2005. szeptember 15.

A képzésről a leendő hallgatóknak tájékoztatást adó személy:
neve: Tordainé Vida Katalin
elérhetősége:  Szociális Képzési és Neveléstudományi Tanszék
telefon:33-413-699
e-mail:  vida@vjrktf.hu.
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