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Intézményi stratégia az iskolai agresszió kezelésére és megelőzésére 
pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak  

2017/2018. tanév 
OH-FHF/186-4/2011. 

- négy féléves képzés – 
 

A képzést indító felsőoktatási intézmény/kar neve: Szegedi Tudományegyetem Közoktatási 

Vezetőképző és Továbbképző Intézet (SZTE KÖVI) 
 

A szakirányú továbbképzés neve: intézményi stratégia az iskolai agresszió kezelésére és 

megelőzésére pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 
 

A részvétel feltételei:  

 A jelentkezés feltétele: Pedagógusképzés képzési területen óvodapedagógus, tanító, 

gyógypedagógia alapképzési szakok valamelyikén szerzett oklevél vagy tanári 

szakképzettség, valamint 3 év gyakorlat, fényképes szakmai önéletrajz  

 A képzés indításának feltétele: megfelelő létszám (18-30 fő/csoport) 
 

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus 

(stratégiafejlesztő az iskolai agresszió kezelés területén) (főiskolai oklevéllel rendelkezők számára 

főiskolai szakirányú, egyetemi oklevéllel rendelkezők számára egyetemi szakirányú) végzettséget 

tanúsító oklevél.  
 

A képzés célja: az iskolai agresszió megelőzését és kezelését szolgáló intézményi stratégia 

készítésével és megvalósításával kapcsolatos kompetenciák kialakítása és fejlesztése. 
 

A képzés időtartama: A képzés időtartama négy félév (360 óra), összesen két év.  
 

Főbb tanulmányi területek: 
 

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak, szakmai területek felsorolása: 
 

Az egységes alapozó szakasz fő témakörei: 
 

 Szervezetelmélet és szervezeti 

kultúra az oktatásban 

 Szervezetfejlesztés 

 Humán erőforrás menedzselése a 

köznevelési intézményekben 

 Stratégiai tervezés az oktatásban 

 Személyiségfejlesztő és 

kommunikációs tréning 

 A reflektív gondolkodás és 

fejlesztése 

 Tudásmegosztás (belső, külső) 

 Információgyűjtés-és elemzés 
 

 Minőségirányítás alapjai az 

oktatásban 

 Az innováció menedzselése a 

köznevelési intézményekben 

 Projektmenedzsment az oktatásban 

 Oktatási rendszerek elméleti alapjai 

 Köznevelés irányítása 

 Az oktatás jogszabályi környezete 

 A köznevelés eredményessége és 

hatékonysága 

 Intézményértékelés alapjai 

 Konfliktuskezelő tréning 

 Szigorlat 

A specializációs szakasz fő témakörei: 

 Az agresszió pszichológiája 

 Enkulturáció szocializáció 

 Gyermek és ifjúságvédelem 

 Feltáró eszközök és alkalmazásuk 

 Intézményfejlesztés 

 Prevenciós eszközrendszer 

működtetése 

 Fenntarthatóság és Implementációs 

hatékonyság mérés 
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A képzést ajánljuk: Olyan iskolaigazgatóknak, intézmény vezetőknek, továbbá az intézményvezetés 

tagjainak, akik fontosnak tartják, hogy iskolájukban tudatosan és hatékonyan lépjenek fel az 

agresszióval szemben, illetve akik ezt a jelenséget intézményi szinten is szeretnék megelőzni. 

Pedagógusoknak, akik szerepet vállalnak a biztonságos iskola kialakításában, az ezzel kapcsolatos 

stratégia megalkotásában. 

 

A szakirány különlegessége: A képzés során minden résztvevő elkészítheti a saját iskolájára szabott 

iskolai agresszió megelőzéséről és kezeléséről szóló stratégiáját. A munka folyamán olyan 

kompetenciákra tehet szert, amelyek képessé teszik a stratégia készítési folyamatok átlátására, 

tervezésére és szervezésére. Komplex képet kaphat az agresszió jelenségvilágáról. A képzés során 

nyitott, tanulást és fejlesztést támogató rendszert biztosítunk a hallgatók számára. 

A képzéssel kapcsolatos egyéb információk:  

 A képzés indítása: minden félévben (február, szeptember) 

 A képzés várható helyszíne: Szeged / Budapest / Kecskemét  

 A foglalkozások formája, gyakorisága, várható időbeosztása: levelező oktatás, félévente 3-5 

konzultáció, 2 napos intenzív képzés (péntek - szombat) 

 A foglalkozás módszerei: A képzés a fejlesztésen alapuló tanulás (Learning by Developing) 

elveire épül: a tartalmakat egy fejlesztési folyamat során sajátíthatják el a hallgatók. Kiemelt 

fontosságú az egyéni tanulási utak támogatása, a képzés során résztvevők munkáját támogató 

rendszer segíti: A hallgatók egymást segítik, reflektálnak egymás munkáira, 3 fős támogató 

csoport vesz részt a képzésben, a kontaktórák között a támogatókon kívül e-learninges felület 

segíti a kommunikációt és együttműködést. A képzés végére elkészül az Ön saját intézményére 

fejlesztett, az agresszió megelőzésére és kezelésére készült stratégiája. Elkészül egy képzési 

portfolió, mely tartalmazza a képzés folyamán használt további termékeket, reflexiókat 

 

Értékelési rendszer 

A résztvevők aktív részvételével zajló képzés folyamatos visszacsatolást biztosít a hallgatók 

szakmai fejlődésére sokszínű értékelési módszerekkel (gyakorlati és szóbeli számonkérés, 

esettanulmány, portfólió) 

 

Képzési költség 

145.000,-/félév/fő (a képzési költség évente az infláció mértékével változhat!) 
 

 

Kedvezmények: 
 

 15%-os kedvezmény valamennyi félévre, ha korábban a KÖVI-ben végzett! 
 

 15%-os kedvezmény valamennyi félévre azon partnerintézményekből érkezők részére, 

amelyek a Mentor(h)áló 2.0 Program fenntartási időszakában is velünk együttműködő 

intézmények! (kérjük érdeklődjön kollégáinknál, hogy intézménye beletartozik-e ebbe a partneri 

körbe) 
 

 5%-os kedvezmény az 1. félévre, ha min. 2 kollégájával együtt jelentkezik a képzésre (azonos 

intézményből)! (fontos: a kedvezményt csak abban az esetben tudjuk biztosítani, ha mind a 

hárman el is kezdik a képzést!) 
 

FONTOS: A fenti kedvezmények nem összevonhatók! 

 

A képzés finanszírozása: önköltséges, az egyetem 3 részletben történő fizetést biztosít (50%-

25%-25%) 
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A jelentkezés módja és feltétele: 
 

 A jelentkezés formája: a képzésre a KÖVI honlapján található jelentkezési felületen lehet 

jelentkezni a szükséges mellékletek benyújtásával: http://kovi-vezetokepzes.hu/jelentkezesi-lap/  
 

 Érdeklődni a következő címen lehet: SZTE Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet; 

6720 Szeged, Dugonics tér 13.  
 

telefon: +36 62/544-154 és +36 62/544-299 

e-mail: homakovi@kovi.u-szeged.hu 

honlap: www.kovi-vezetokepzes.hu  
 

Szeretettel várjuk! 

 

 

 

KÖVI, a VEZETŐ képzés! 
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