
 

Kedves Kollégák! 
 
Boldog új évet kívánunk valamennyi volt és leendő hallgatónknak! 
 
Személyes fejlődés, vezetői ambíciók, közösséghez való tartozás - mindannyiunk számára más 
célok lehetnek fontosak az új év kezdetén.  
 
Nálunk, a KÖVI-ben 2018-ban is kiemelt célkitűzés az, hogy: 
 
 

 kimagasló színvonalú képzéseinken gyakorlatközeli, jól hasznosítható tudást 
biztosítsunk hallgatóink számára az oktatási vezetés- és szervezetfejlesztés területén; 

 szakvizsgás képzéseink rövid idő alatt, rugalmas időbeosztással valósuljanak 
meg, hogy a képzésből fakadó kötelezettségeket hallgatóink jól össze tudják illeszteni 
munkahelyi és családi kötelezettségeikkel; 

 a KÖVI oktatói továbbra is egy-egy szakterület kiváló és elismert szakemberei 
legyenek, s ezáltal oktatói gárdánk önmagában is garanciát jelentsen a minőségi, 
magas színvonalú képzésre; 

 a magas színvonal ne jelentsen magas árakat, áraink a földön járjanak - emellett 
legyen lehetőség kedvezmények igénybevételére is! 
 

A hazai oktatási vezetőképzés és szervezetfejlesztés meghatározó szereplőjeként a 2018-as év 
elején vadonatúj kínálattal, magas színvonalú, 2 és 4 félév alatt elérhető szakvizsgás 
képzésekkel, kitűnő oktatói gárdával és korrekt árakkal várjuk a tanulni, fejlődni vágyó 
kollégákat!  
 

Képzéseink hamarosan indulnak – szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
 

 

Várjuk jelentkezéseteket még ma! 

Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet  

Telefon/fax: +36 62/544-154 és +36 62/544-299 

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

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

http://kovi-vezetokepzes.hu/ 
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Kiváló vezetőket képzünk! 

Sokak visszajelzése szerint a KÖVI-ben kiváló vezetőket képzünk! 

A KÖVI “klasszikusát” a köznevelési intézmények mai és leendő vezetői 
(iskolaigazgatók, óvodavezetők, helyettesek) mellett jó szívvel ajánljuk az 
intézményekben dolgozó “középvezetők” (munkaközösség-vezetők, munkacsoport-
vezetők) részére is!  

Hisszük, hogy a nálunk megszerzett tudás kitűnő alapot nyújthat egy-egy vezetői 
team számára intézményük átfogó fejlesztéséhez. 

Mellettük nagy szeretettel várjuk a vezetői posztra pályázni kívánó 
pedagógusokat és a fenntartók oktatásirányítással és tervezéssel foglalkozó 
munkatársait is. 

Te is úgy érzed, hogy vezetőnek születtél? Köztünk a helyed! 

A KÖVI-ben felkészítünk a vezetői és középvezetői 
feladatok valamennyi “szépségére”! 

További részletek és jelentkezés ITT! 

Ha választásodhoz, döntésedhez további segítségre lenne 
szükséged, várjuk jelentkezésedet még ma! 

Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet 

Telefon/fax: +36 62/544-154 és +36 62/544-299 
E-mail: homakovi@kovi.u-szeged.hu 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

http://kovi-vezetokepzes.hu 
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Támogat, segít, fejleszt – a mentori 
szerepet Neked találták ki! 

Támogat, segít, fejleszt – csak 3 elem abból a széles módszertani tárházból, 
amellyel felvértezve egy jól felkészült mentor igazán hasznos tagja lehet egy 
pedagógiai közösségnek.  

Megújult mentorképzésünk talán nem véletlenül a KÖVI képzési palettájának 
legnépszerűbb eleme! 

A KÖVI szakvizsgás mentorképzésében most Te is felkészülhetsz erre az új és 
fontos pedagógiai szerepre! 

Téged is várunk Budapesten, Kecskeméten és Szegeden 
induló csoportjainkba! 

További részletek és jelentkezés ITT! 

Ha választásodhoz, döntésedhez további segítségre lenne 
szükséged, várjuk jelentkezésedet még ma! 

Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet 

Telefon/fax: +36 62/544-154 és +36 62/544-299 
E-mail: homakovi@kovi.u-szeged.hu 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

http://kovi-vezetokepzes.hu 
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Agressziómegelőzési és kezelési képzés: 
a jövő zenéje! 

Minden bizonnyal egyetértünk abban, hogy a hazai közoktatásban a következő évek 
egyik legnagyobb kihívása az egyre inkább terjedő agresszió megelőzése és 
kezelése lesz. 

A KÖVI legfrissebb, a piacon egyedülálló képzését elsősorban olyan 
iskolaigazgatóknak, intézményvezetőknek, továbbá az intézményvezetés 
tagjainak ajánljuk, akik fontosnak tartják, hogy iskolájukban tudatosan és 
hatékonyan lépjenek fel az agresszióval szemben, illetve akik ezt a jelenséget 
intézményi szinten is szeretnék megelőzni. Mellettük jó szívvel ajánljuk olyan 
pedagógusoknak, akik szerepet vállalnak a biztonságos iskola kialakításában, az 
ezzel kapcsolatos stratégia megalkotásában. 

Téged is várunk hamarosan induló csoportjainkba! 

További részletek és jelentkezés ITT! 

Ha választásodhoz, döntésedhez további segítségre lenne 
szükséged, várjuk jelentkezésedet még ma! 

Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet 

Telefon/fax: +36 62/544-154 és +36 62/544-299 
E-mail: homakovi@kovi.u-szeged.hu 

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

http://kovi-vezetokepzes.hu 

 

http://kovi-vezetokepzes.hu/agressziomegelozesi-kepzes-a-jovo-zeneje/
mailto:homakovi@kovi.u-szeged.hu
http://oempro.itent.hu/tl.php?p=1kb/rs/rs/rt/x0/rt//http%3A%2F%2Fkovi-vezetokepzes.hu%2F
http://kovi-vezetokepzes.hu/agressziomegelozesi-kepzes-a-jovo-zeneje/

