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Lemorzsolódás csökkentése a Szekszárdi Szakképzési Centrum tagintézményeiben

7.

Humánerőforrás (pedagóguskultúra és módszertan) fejlesztése munkaterület

Megvalósult programelemek:
→

Gyakornoktanárok mentorálása

→

A nevelőtestületi tagok szakmai felkészültségének növelése érdekében folytatott ismeretbővítő tevékenységek

→

Középiskolák közötti szakmai együttműködések erősítése (2 db rendezvény / tanév)

→

Pedagógiai kultúraváltás, hatékonyság növelés
―

→

POK bevonása a nevelő-oktató tevékenység átalakítására
―

→

1 db tantestületi tréning / tanév

1 db pedagógiai tájékoztatás vagy tanácsadás, vagy tanügy-igazgatási szolgáltatás / tanév

Továbbképzésekre vonatkozó keretszám teljesítése az MVM elvárások alapján Jó pedagógiai módszerek, gyakorlatok
megismerése – továbbképzés, konferencia, tapasztalatcsere

Megvalósult képzések:
1. Mobilrobotok az oktatásban c. 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés
Időpont: 2018. augusztus 21 – 23.
Helyszín: Kaposvár
Résztvevők száma: 4 fő (ebből 2 fő nő)
Tanúsítványt szerzők száma: 4 fő (ebből 2 fő nő)
2. GEOMATECH@Látható matematika c. 60 órás akkreditált pedagógus továbbképzés
Időpont: 2018. augusztus 21 – 31.
Helyszín: Kaposvár
Résztvevők száma: 2 fő (ebből 2 fő nő)
Tanúsítványt szerzők száma: 1 fő (ebből 1 fő nő)
3. Kortárs mediáció c. 5 órás akkreditált pedagógus továbbképzés
Időpont: 2019. március 12.
Helyszín: Dombóvár
Résztvevők száma: 18 fő (ebből, 16 fő nő)
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Célcsoport

Képzés
tartalma

Előadók, képzők

Részletek
•
•

G8-program:
Hidak az óvodától
a középiskoláig
A beiskolázás és
az
átmenetek
segítése Gardner
intelligenciaelmélete alapján

általános és
középiskolai
pedagógusok,
munkaközösségvezetők

jógyakorlat
bemutatása,
szakmai
konzultáció

Programvezető:
Pekari Bernadett
intézményvezető

•
•

Képzés időpontja:
2019. május 13. (hétfő) 14.00 óra
Helyszín:
Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző
Iskolája és Kollégium (Szekszárd)
Résztvevők:
minden
tagintézményből
2-2
fő
(összesen 20 fő)
Egyéb:
a képzésről a POK 5 órás igazolást állít ki
a résztvevők számára.
Utazás:
Vidéki
intézmények
saját
maguk
szervezik az Adyba utazást

Résztvevők száma: 20 fő
•
•
Pedagógusok
közösséggé
formálásaAz
alkalmazottak
lelki
állóképességének
megőrzése

pedagógusok

előadás,
műhelymunka,
szakmai
konzultáció

•
Törő Krisztina,
intézményvezető

•
•

Résztvevők száma: 18 fő

Képzés időpontja:
2019. május 20. (hétfő) 14.00 óra
Helyszín:
Mesevár Óvoda Nagybajom (Somogy
megye)
Résztvevők:
minden tagintézményből
2-2 fő
(összesen 20 fő)
Egyéb:
a képzésről a POK 5 órás igazolást állít
ki a résztvevők számára
Utazás:
Közös buszos utazás, ahogy azt
Dombóvárra is tettük, indulás az Ady
udvarából 11.00-kor

