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A programot 2008-ban fogadta el a nevelőtestületünk a 4/2008.(III.20.) számú nevelőtestületi 
határozattal. Készítésének kötelezettségét a 277/1997.(XII.22.) Kormányrendelet írja elő. 
 
 
A program tartalmazza: 
 
1. részben  Szakvizsgára vonatkozó alprogramot 
 
2. részben  Továbbképzésre vonatkozó alprogramot 
 
3. részben  Finanszírozási alprogramot 
 
4. részben  Helyettesítésre vonatkozó alprogramot 
 
5. részben  Mellékletek – Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
 
6. részben  Mellékletek – Napközi Otthonos Óvoda 
 
 
A 2009. július 31.-én életbe lépett módosítás szerint nevelőtestületnek a következő ötéves 
időtartamra vonatkozó továbbképzési program elkészítése előtt értékelnie kell az előző 
továbbképzési időszakot, és az értékelést megküldi a fenntartónak. 
 
A programban foglaltak mindegyike megvalósult, sőt, több területen további képzések 
megvalósulására is sor került. A továbbképzésekről vezetett személyenkénti nyilvántartó 
lapok tartalmazzák az egyes pedagógusok által elvégzett továbbképzések adatait. 
A programban szakvizsgás képzést nem terveztünk, de egy fő óvodapedagógus pályázati 
források és többlet költségvetési támogatások igénylése révén szakvizsgát tett.  
TÁMOP 3.1.5-09/a/2-2010-0187 számú Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra 
korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) „Tanuld és tanítsd a jobbat!” című projekt 
keretében 8.384.260,- Ft támogatást kaptunk. A pályázat során az óvodából: 
 

• Göblyös Zsuzsanna óvónő szakvizsgázott fejlesztő pedagógus képesítést szerzett.  
 
 
A központi költségvetés által pedagógus továbbképzés céljára biztosított támogatásból a 
2010/2011-es tanév során a felsőoktatási intézményben már megkezdett tanulmányokkal 
összefüggő kiadásokat lehetett finanszírozni. Így egy vezető szakvizsgás képzése valósult 
meg: 
 

• Sinka Edit közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga. 
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A pedagógus neve A továbbképzés 

időkerete 
A képzés 
megnevezése 

Szakvizsga 
teljesítése 

Tóthné Muhari 
Andrea 

30 óra Projekt pedagógia   
30 óra DIFER 

programcsomagra 
alapozott fejlesztés 
4-8 éves korban 

 

30 óra Dohányzás vagy 
egészség kiegészítő 
óvodai programra 
felkészítő 

 

30 óra Az érzelmi 
intelligencia és 
fejlesztése, szociális 
kompetenciák. 
Hogyan bánjunk 
önmagunkkal és 
másokkal? 

 

54 óra Civil szervezetek 
menedzselése 

 

10 óra A konfliktus kezelési 
készség és a szociális 
kompetenciák 
fejlesztése 

 

60 óra Játék és tánc 
gyermekeknek 

 

Göblyös Zsuzsanna 30 óra Projekt pedagógia  
 30 óra DIFER 

programcsomagra 
alapozott fejlesztés 
4-8 éves korban 

 

   Pedagógus 
szakvizsga 
Fejlesztő 
óvodapedagógus 

Sinka Edit   Pedagógus 
szakvizsga  
Közoktatási vezető 
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A továbbképzési programban nem szereplő pedagógusok által megszerzett végzettségek: 
 
A pedagógus neve A továbbképzés 

időkerete 
A képzés 
megnevezése 

Szakvizsga 
teljesítése 

Nagy Zsuzsanna 10 óra A konfliktus kezelési 
készség és a szociális 
kompetenciák 
fejlesztése 

 

Borics Györgyné 54 óra Civil szervezetek 
menedzselése 

 

10 óra A konfliktus kezelési 
készség és a szociális 
kompetenciák 
fejlesztése 

 

Bari-Nagy Lajosné 10 óra A konfliktus kezelési 
készség és a szociális 
kompetenciák 
fejlesztése 

 

Kácsor Nóra 10 óra A konfliktus kezelési 
készség és a szociális 
kompetenciák 
fejlesztése 

 

Bódi Anikó 54 óra Civil szervezetek 
menedzselése 

 

10 óra A konfliktus kezelési 
készség és a szociális 
kompetenciák 
fejlesztése 

 

Szabó Sándorné 10 óra A konfliktus kezelési 
készség és a szociális 
kompetenciák 
fejlesztése 

 

Szöllősi Józsefné 10 óra A konfliktus kezelési 
készség és a szociális 
kompetenciák 
fejlesztése 
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