
 
 
A TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0101 pályázat által támogatott továbbtanulást 
Hajdúböszörményben, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán, 
pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakon, kommunikáció és beszédfejlesztő 
pedagógusként végezte el 2 pedagógus az iskolánkból: Fazekas Réka és Hevessyné Husi 
Angéla. 
A képzés 2010.07.16-2012.06.08., tartott a félévek száma 4 volt, 120 kredit volt az előírt 
szint. A képzés során előadásokon, szakmai tréningeken, gyakorlatokon és konzultációkon vettek 
rész a kollégák. Mindkét kolléga kiváló eredményű diplomát szerzett a képzés végén. 
Fazekas Réka angol szakos pedagógus szakdolgozatának címe: A gyermekvers helye a 
kisiskoláskori idegennyelv-tanításban 
Hevessyné Husi Angéla ének-magyar szakos pedagógus szakdolgozatának címe: A zenei 
nevelés hatásai a felső tagozatosok nyelvi kommunikációs fejlődésére 
A továbbképzés során szerzett ismereteket és tapasztalatokat mindennapi munkájuk során jól 
tudják használni a kollégák, egyben az egyéni szakmai továbbképzéshez is megfelelő friss 
ismereteket, módszereket biztosítottak számukra az ott elsajátítottak. 

 
A képzés 2010.07.16-2012.06.08., tartott a félévek száma 4 volt, 120 kredit volt az előírt 
szint.  
A képzés során előadásokon, szakmai tréningeken, gyakorlatokon és konzultációkon vettek 
rész a kollégák. 
A képzés során a következő tárgyakból hallgattak előadásokat:  
- Mese és pszichológia  
- A kommunikáció elmélete  
- A pedagógus kommunikációja  
- Írott média  
- Hagyományőrzés és kommunikáció a gyermeki világban  
- Irodalmi kommunikáció és szövegtípusok  
- Mentálhigiéné  
- Kisebbségek az oktatásügyben  
- A differenciálás pedagógiai-pszichológiai alapjai  
- Intézmény és társadalom  
- Minőség az intézményben és a pedagógus munkájában 
- Tervezés és módszerek a pedagógiai folyamatban  
- Szervezetfejlesztés  
- Jogi és államigazgatási ismeretek 
- Marketing és PR tevékenység  
- Európa tanulmányok  
- Gyermek-, család- és ifjúságvédelem 
 
A négy félév alatt a következő tárgyakból voltak szakmai tréningek, gyakorlatok és 
konzultációk:  
- A minőségbiztosítás gyakorlati ismeretei 
- A szövegalkotás módszertana 
- A beszédfejlesztés módszertana  
- Kommunikációs tréning  
- Alkalmazott drámapedagógia  
- Beszédfejlesztési gyakorlat  
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- Szövegelemzési gyakorlat  
- Szakmai kompetenciát fejlesztő tréning  
- Szakdolgozat  
- Mérés a pedagógiában  
- Az intézmény információs rendszere 
 
Ismereteket szereztek a kollégák az oktatás-nevelés társadalmi szabályozásának új 
követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben, az 
intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozóan, az egyéni sajátosságokat 
figyelembe vevő személyiségformálás elméletére, módszereire. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

