
 

 

Közoktatási vezető – 3H specializáció pedagógus-szakvizsgára 
felkészítő szakirányú továbbképzési szak 

2011/2012. tanév II. félév 
 

- speciális, egy éves képzés - 
 
A felsőoktatási intézmény/kar neve: Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző Intézet  
 
A szakirányú továbbképzés neve: közoktatási vezető – 3H specializáció pedagógus-szakvizsgára 
felkészítő szakirányú továbbképzési szak 
 
A részvétel feltételei:  
 A jelentkezés feltétele: közoktatási vezető szakirányú végzettség vagy minőségügyi szakértő 

végzettség vagy tanügyigazgatási szakértő végzettség vagy kistérségi tanügyigazgatási 
szakértő végzettség, szakmai önéletrajz  

 Amennyiben nem rendelkezik a fent felsorolt végzettségekkel, úgy négy félév alatt kell 
elvégeznie a képzést, így a felvétel feltétele: Pedagógus képzési területen óvodapedagógus, 
tanító, gyógypedagógiai alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél vagy tanári 
szakképzettség, valamint 3 év gyakorlat. 

 A képzés indításának feltétele: megfelelő létszám (18-30 fő/csoport) 
 
Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus 
közoktatási vezető – 3H specializáció szakterületen (főiskolai oklevéllel rendelkezők számára 
főiskolai szakirányú, egyetemi oklevéllel rendelkezők számára egyetemi szakirányú) végzettséget 
tanúsító oklevél.  
 
A képzés célja: A halmozottan hátrányos helyzetű (3H) tanulókat nagy számban nevelő oktató 
intézmények vezetőinek speciális vezetőképzése, a különleges tanulói összetételből következő 
intézményvezetői feladatok ellátására történő felkészítés. 
 
A képzés időtartama: A képzés időtartama közoktatási vezető szakirányú továbbképzést végzett 
jelentkezők esetében két félév (165 óra), összesen egy év. 
 
Főbb tanulmányi területek: 
 A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak, szakmai területek felsorolása: 

A specializációs szakasz – fő témakörei: 

♦ Az esélynövelő és hátránykompenzáló iskolai gyakorlat hazai és nemzetközi 
jellemezői 

♦ Speciális jogi ismeretek 
♦ Bevezetés a (ifjúsági) szubkultúrák világába 
♦ Tréning: előítélet, „másság” kezelése 
♦ Tanulástervezés/szervezés intézményi szintű irányítása 
♦ Tanulástervezés, szervezés iskolai gyakorlata 
♦ Konfliktuskezelés elmélete, gyakorlata 

 



 

 

A képzést ajánljuk: A képzést olyan szakembereknek ajánljuk, akik az alapdiplomájuk mellé 
speciális vezetői (a célban meghatározott területen) ismereteket kívánnak elsajátítani és 
vezetői kompetenciáikat akarják fejleszteni. 

A képzéssel kapcsolatos egyéb információk:  
 A képzés indítása: minden félévben (február, szeptember) 
 A képzés helyszíne: a képzés megfelelő létszámú csoport esetén bárhol indulhat, ahol a képzés 

technikai feltételei rendelkezésre állnak  
 A foglalkozások formája, gyakorisága, várható időbeosztása: levelező oktatás, félévente 3-5 

konzultáció, 2-3 napos intenzív képzés (csütörtök – péntek - szombat) 
 A foglalkozás módszerei: A képzés az elmélyült ismeretszerzést ötvözi a készségek, 

képességek fejlesztésével, a személyes beállítódás orientálásával. Az elméleti ismeretek 
feldolgozása a felnőttoktatás modern módszereinek alkalmazásával történik, amelyek 
építenek az egyéni tapasztalatokra, a résztvevők aktivitására. 

Értékelés, vizsga 
 A tantárgyak (kurzusok) gyakorlati jeggyel vagy kollokviummal zárulnak. A képzés 

záróvizsgával, záró dolgozat készítésével és annak megvédésével fejeződik be.  
 A záróvizsgára bocsátás feltétele: abszolutórium megszerzése.  

 
Képzési költség 
 125.000 Ft/ félév, 8.000.- Ft felvételi/regisztrációs díj az első félévben. 

A képzési költség évente az infláció mértékében változhat! 
Amennyiben egy intézményből többen jönnek, 2 fő esetén a második fő 5% 
tandíjkedvezményt kap, 3 fő esetén a harmadik fő 10% tandíjkedvezményt kap az I. és II. 
félévben!  

 A képzés finanszírozása: a képzés finanszírozható a TAMOP-3.1.5-09/A/2 számú pályázatból, 
valamint a pedagógus normatívából 

 

A jelentkezés módja és feltétel 
 A jelentkezés formája: A képzésre a KÖVI által kiadott jelentkezési lap kitöltésével lehet 

jelentkezni a szükséges mellékletek benyújtásával.  
 
 Érdeklődni/jelentkezni lehet a következő címen:  

 SZTE Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet; Szeged, Tisza L. krt. 103. 6725  
Telefon: 62 544- 154, Fax: 62 544-297; honlap: www.kovi-vezetokepzes.hu  

Továbbá: 
 Katedra Középiskola  

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

Pótjelentkezés: 2012. február 10.! 
 

http://www.kovi-vezetokepzes.hu/
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