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Holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés, pedagógus
szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
2018/2019. tanév II. félév
OH-FHF/884-10/2009.

- négy féléves képzés –
A felsőoktatási intézmény/kar neve: Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és
Továbbképző Intézet (SZTE KÖVI)
A szakirányú továbbképzés neve: Holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés,
pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
A részvétel feltételei:
 A jelentkezés feltétele: pedagógus, óvodapedagógus diploma, 3 éves gyakorlat, szakmai
önéletrajz
 A képzés indításának feltétele: megfelelő létszám (18-30 fő/csoport)
Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése: Intézményvezető és középvezető
szakvizsgázott pedagógus (főiskolai oklevéllel rendelkezők számára főiskolai szakirányú, egyetemi
oklevéllel rendelkezők számára egyetemi szakirányú) végzettséget tanúsító oklevél.
A képzés célja: a képzésben résztvevők felkészítése iskolavezetési, óvodavezetési, egyéb iskolán,
óvodán belüli vezetői feladatok ellátására, valamint a fenntartói, oktatásirányítási munka szakszerű
ellátására, továbbá szakmai pályázatok elkészítésére, intézménymenedzselésre.
A képzés időtartama: A képzés időtartama négy félév (360 óra), összesen két év. Egységes alapozó
szakasz 195 óra, specializációs szakasz 165 óra)
Főbb tanulmányi területek:
A tanrendben szereplő tárgyak, szakmai területek felsorolása:
Az egységes alapozó szakasz fő témakörei:
I.

félév:
 Szervezetelmélet és szervezeti
kultúra az oktatásban
 Szervezetfejlesztés
 Humán erőforrás menedzselése a
köznevelési intézményekben
 Stratégiai tervezés az oktatásban

II. félév:
 Minőségirányítás alapjai az
oktatásban
 Az innováció menedzselése a
köznevelési intézményekben
 Projektmenedzsment az oktatásban
 Oktatási rendszerek elméleti alapjai
 Köznevelés irányítása











Személyiségfejlesztő és
kommunikációs tréning
A reflektív gondolkodás és
fejlesztése
Tudásmegosztás (belső, külső)
Információgyűjtés-és elemzés
Az oktatás jogszabályi környezete
A köznevelés eredményessége és
hatékonysága
Intézményértékelés alapjai
Konfliktuskezelő tréning
Szigorlat
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A specializációs szakasz (vezetőképző szakasz) – fő témakörei:
III. félév:
 Vezetéselmélet és operatív
iskolavezetés
 Szervezeti kommunikáció
 Az intézményvezetés jogi kérdései
 Intézményi erőforrás-gazdálkodás
IV. félév:
 Marketing az oktatásban
 Adaptív oktatás menedzselése
 Minőségfejlesztés
 Tantervi szabályozás, intézményi
kurrikulum
 Hatékony iskola





Záródolgozati szeminárium
Gyakorlat III
Vezetői kompetenciafejlesztő
tréning






Speciálkollégium I.
Speciálkollégium II.
Záródolgozat
Záróvizsga

Kiknek ajánljuk a képzést: a közoktatási rendszer mai, illetve leendő vezetőinek (iskolai-igazgatók,
óvodavezetők,
helyettesek,
munkaközösség-vezetők,
pályázni
kívánó
pedagógusok,
óvodapedagógusok, önkormányzatok oktatásirányítással és tervezéssel foglalkozó munkatársai).
Jogszabályi háttér:
Az intézményvezetői megbízás feltételeit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §
(1) bekezdése szabályozza. E szerint a vezetői megbízás feltétele pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség, valamint legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat. A KÖVI képzése a törvényben előírt feltételnek megfelel.
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 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 II. féléve
szigorlattal fejeződik be. A képzés záróvizsgával, záródolgozat készítésével és annak
megvédésével fejeződik be.
 A záróvizsgára bocsátás feltétele: abszolutórium megszerzése.
Képzési költség

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


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



5%-os kedvezmény az 1. félévre mindenkinek, aki min. 2 kollégájával együtt jelentkezik a
képzésre (azonos intézményből)! (fontos: a kedvezményt csak abban az esetben tudjuk
biztosítani, ha mind a hárman el is kezditek a képzést!)

FONTOS: A fenti kedvezmények nem összevonhatók!
A képzés finanszírozása: önköltséges, az egyetem 3 részletben történő fizetést biztosít (50%25%-25%)
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 várunk!

KÖVI, a VEZETŐ képzés!

