Felnőttképzési engedélyszám: E-000557/2014

Korszerű óvodavezetés a köznevelés új rendszerében
30 óra
Akkreditált pedagógus-továbbképzés
Alapítási engedély nyilvántartási száma: 43/204/2014.
(e-learning képzés)

Továbbképzési tájékoztató
2018.
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KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK
A továbbképzés teljes képzési ideje: 30 óra, 3 hét.
A továbbképzést e-learning, azaz távoktatási képzési formában valósítjuk meg, azaz a tanulási
folyamatot Ön a Moodle e-learning oktatási keretrendszerben kezdi el önálló felkészüléssel.
Tanulási időszükséglet az online keretrendszerben: 21,5 óra.
Az online tanítás-tanulási folyamat egy ellenőrző (záró) teszttel és egy filmnézéssel zárul, a teszt
megoldására 30 perc (0,5 óra) áll rendelkezésre.
A teljes kurzus harmadik hetében Ön egy 1 napos (8 tanórából áll) oktatási napon vesz részt
(személyesen vagy online, video megtekintésével), amelynek keretén belül konzultációs jelleggel
dolgozza fel az oktatók útmutatásai alapján az online témakörökhöz kapcsolódó feladatokat, ahol az
aktuális és egyéni kérdésekre kaphat válaszokat.

A programba való bekapcsolódás feltételei:
A programba való bekapcsolódáshoz az óvodavezetéssel, irányítással kapcsolatos jogszabályok ismerete
szükséges.
Az online kurzus kezdési időpontja: A képzésre jelentkező pénzügyi teljesítését követően a kijelölt
kurzus kezdési időpontja szerint.
(Kurzus kezdési időpontja: 2018. március 5.)

Amennyiben a képzésben résztvevő az e-mailben kiküldött, online letölthető szolgáltatási
szerződés 2 és a jelentkezési lap 1 aláírt példányát – a pénzügyi teljesítést követően – a Képző
intézményhez postai úton visszajuttatja, a Menedzser Praxis biztosítja a képzés megkezdéséhez,
azaz az oktatási keretrendszerbe való belépéshez szükséges felhasználónevét és jelszavát.
A képzési dokumentumok letölthetők: innen
Kötelező képzési dokumentumok visszaküldésének határideje: 2018. március 4. (postai úton)
Levelezési cím:
Menedzser Praxis Kft. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127.
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A KÉPZÉS DÍJA
Kiadványaink* 1 éves előfizetése mellé 1 fő részére térítésmentes egy akkreditált pedagógustovábbképzés elvégzése.
*Érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál, hogy mely kiadványok mellé jár térítésmentesen 1 továbbképzés 1 fő
részére.

A képzés előfizetés nélkül is igénybe vehető térítés ellenében. Ebben az esetben a képzés díja:
29.900 Ft / fő
A képzés helyszíne: A cég szerverén működő Moodle e-learning oktatási keretrendszerben
URL cím: moodle.menedzserpraxis.hu
valamint az 1 napos konzultációs foglalkozás a cég székhelyén:
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127.

A KÉPZÉS CÉLJA
A „Korszerű óvodavezetés a köznevelés új rendszerében” című továbbképzés távoktatási formában
valósul meg. A képzés tananyagai, a tananyag elsajátítását támogató gyakorló feladatok és önellenőrző
kérdések a Moodle keretrendszerben érhetőek el; az online programrész során a tanulást támogató
kommunikáció a keretrendszeren keresztül valósul. meg,
A képzés célja, hogy a résztvevők átfogó ismereteket és jártasságot szerezzenek a köznevelésben
dolgozó vezetők feladatairól és módszereiről. Ezeket tudják elhelyezni a köznevelés új viszonyai és
szabályozói között. További cél az elméleti tézisek kiemelése a mai kornak megfelelő hatékony
vezetés érdekében, valamint gyakorlatias ismeretek közvetítése a vezetői feladatok korszerű
ellátásához.
A program konkrét célja, hogy a résztvevők olyan vezetői ismereteket szerezzenek, amelyek a
gyakorlatban kipróbált és bevált módszereket tanítanak, vezetői képességeket fejlesszenek, amelyek
ismerete és alkalmazása hosszú távon hatékonyan fejleszti az intézményvezetőket az összetett vezetői
feladatok mindennapi ellátásában. A program elvégzését követően a pedagógusok képessé válnak a
módosított tanügy-igazgatási előírások szerint vezetni az intézményi adminisztrációt, a pedagógusi
dokumentumokat ellenőrizni, értékelni. Alaposabban megismerik a felnőtt tanulás és felnőtt
életszakasz jellemzőit, hatékonyan tudják majd irányítani a tanuló szervezetet, továbbá hatékonyan
tudják menedzselni az óvoda működéséhez elengedhetetlen kapcsolatrendszereket.
A képzés célcsoportja: óvodapedagógusok, a kezdő, újrakezdő és már gyakorló óvodavezetők,
óvodavezető-helyettesek, tagóvoda-vezetők, munkaközösség-vezetők.
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A KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE
Ön az oktatási keretrendszerben készül fel, naponta maximum 2 óra tanulási időráfordítással. A képzési
program 1 napos fakultatív kontakt-képzést is felkínál Önnek, 8 tanórában, az online tanulási folyamatot
követően.

A TOVÁBBÉPZÉS TÉMAKÖREI
1.Tanügyigazgatás – Adminisztráció
o Törvényi előírások
o A felvételi előjegyzési napló
o A felvételi és mulasztási napló
o Az óvodai csoportnapló
o Az óvodai törzskönyv
o Az óvodai szakvélemény
o A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció
2. Andragógia
o Az andragógia fogalma és tartalmi jellemzői
o Az andragógiai tartalmak jelentősége a vezetés folyamatában
o Az individuálpedagógia jelentősége az emberi kapcsolatokban
o A bátorító nevelés lényege és aktualitása az egész életen át tartó nevelési folyamatokban
o A pedagógushivatás fontossága
3. Szervezeti kultúra – Tanulószervezet
o Az óvoda mint szervezet sajátosságai, szervezetfejlesztési elvek és tevékenységek
o A szervezet speciális vezetési jellemzői a köznevelési törvény előírásainak tükrében
o A tanuló szervezet ismérvei, törvényi rendeleti változások elemzésével
o A felnőtt-tanulás helye, szerepe a nevelőtestület irányításában
o Fejlesztés és innováció területei a vezetésben
o Az intézmény önértékelési rendszere
o Portfólió készítése
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4. A nyitott óvoda
o A nyitott óvoda fogalma és tartalmi jellemzői
o A nevelési intézmény kapcsolatrendszerének tradíciói és korszerű tartalmak elemei

o A hálózatosodás elvi kérdései és megvalósításának jellemzői az óvodavezetésben, az
óvodai nevelés területein.

A KÉPZÉS SZAKÉRTŐI
Villányi Györgyné, címzetes főiskolai docens, köznevelési szakértő, a Magyar Pedagógiai
Társaság elnökségi tagja, a Kisgyermek című lap főszerkesztője.
Lukács-Kéméndi Ágnes, szakvizsgázott óvodavezető, okleveles neveléstudomány szakos
bölcsész, köznevelési szakértő, gyakorló intézményvezető: Nefelejcs Művészeti Óvoda,
Csömör

ELÉRHETŐSÉGEK
Munkatársaink kérdés esetén készséggel állnak rendelkezésére. Kérjük, keressen bennünket
bizalommal!
Lajos Dániel

Horváth Karina

felnőttképzési menedzser

szerkesztő

Tel: 06-1/880-7635

Tel: 06-1/880-7627

Email: lajos.daniel@mprx.hu

Email: horvath.karina@mprx.hu
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