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ÁLTALÁNOS ELVEK: 
A továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a 
megújítására, fejlesztésére, bővítésére szolgál, amelyekre szükség 
van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, 
tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, az 
intézmény tevékenységének megnevezéséhez,  a mérési, értékelési 
feladatok, az intézmény irányítási, vezetési feladatainak 
ellátásához, amelyeket az iskolai pedagógiai programban is 
megfogalmaztunk. A pedagógusok újabb diplomát, képzettséget 
szerezhetnek, pályázhatnak vezetői, szakértői feladatkörökre. 
Közelebb kerülhetnek az infokommunikációs technikához. 
Külön gondot fordítunk arra, hogy speciális programú osztályaink 
tanítói, szakos nevelői magas szintű, korszerű ismeretek 
nyújtására, átadására, elsajátíttatására legyenek képesek. Fontos, 
hogy a pedagógusok általános tájékozottsággal rendelkezzenek a 
közoktatásban. 
A továbbképzések közül azokat részesíti az intézmény előnyben, 
amelyek pedagógus szakvizsgára készítenek fel, illetve pedagógus 
szakvizsgával egyenértékűek.  
 
RÉSZTVEVŐI: 
Azon pedagógus munkakörben foglalkoztatottak, akik a rendelet 
hatályba lépése előtt 7 éve szerezték meg a megfelelő felsőfokú 
végzettséget, szakképesítést. Kötelező a diploma megszerzését 
követő 7. év szeptember 1-jétől. A pedagógus hétévenként 
legalább egy alkalommal továbbképzésen kell, hogy részt vegyen. 
Megszüntethető annak a pedagógusnak a munkaviszonya, 
közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából 
nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. 
Kötelező azoknak, akik még nem töltötték be 50. életévüket. 
22 § 1. bekezdés 277/1997.(XII.22) Kormányrendelet. 
93/2009. (IV.24.) Kormányrendelet. 
2010-ben újabb változások léptek életbe a képzési rendszerben: 
- megszűnt a továbbképzési normatíva, de maradt a hétévenkénti 
továbbképzés. 
2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 62.§ (2), (3). 
bekezdés. 
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Szakmai megújító képzés 
 
Hozzájárul az alapképzésben megszerzett ismeretek és 
jártasságok megújításához. Szakmai megújító képzésnek 
minősülnek a Kr. 5.§ (8) bek. meghatározottak: 

- felsőoktatási intézmény által szervezett, a pedagógus 
végzettségéhez kapcsolódó legalább 60 órás felkészítés 

- a munkáltató által a teljesítményértékelés alapján elfogadott 
más továbbképzés 

A juttatások csak a szakmai megújító képzésben résztvevőknek 
járnak. 
A K.r. 4.§ (3) bek. szakmai megújító képzésben való részvételhez 
köti a továbbképzésben résztvevőket megillető juttatásokat (16-
17.§), ha: 

 a pedagógus munkáját több mint 7 éve ugyanazzal a 
szakképzettséggel látja el, 

 szakmai megújító képzésben való részvétele óta legalább 10 
év eltelt. 

 
A teljesítés új lehetőségei 
 

 tanítók esetében további műveltségi területek 
követelményeinek teljesítése, 

 legalább 30 kreditpontot eredményező részismeret 
megszerzése, 

 ECDL vagy ECDL Select elvégzése. 
 
A 120 órás képzés új szabályai 
 
A 120 órás továbbképzés legfeljebb 25%-a teljesíthető az alábbi 
tevékenységekkel: 

 ösztöndíjas programban való részvétellel, 

 gyakornoki felkészítésben történő szakmai segítőként, 

 óralátogatással, önképzéssel, bemutató órával, 

 30 óránál rövidebb akkreditált képzéssel, 

 szaktanácsadáson történő részvétellel. 
 
A fentiek csak akkor fogadhatók el a továbbképzés teljesítésében, 
ha azt a munkáltató elfogadja. 
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Kiemelt területek: 
 

- sportiskolai területen, 
- műveltségi területenként, 
- kompetencia alapú tanítás. 

 
 
Helyettesítésre vonatkozó alapprogram: 

 
Előreláthatólag a továbbképzések délután vagy hétvégén lesznek, 
ezért csak a vizsgaidőszakra kell helyettesítést biztosítani.  
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Továbbképzésre vonatkozó alapprogram  

 

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Kalmár Cecília fiz.-inf. 
- közoktatásvezetői 2 év 
szakvizsga 

Kalmár Cecília fiz.-inf. 
-közoktatásvezetői 
szakvizsga 

Hencsei Hajnalka tanító-
testn. 
-szakmai 

Sárzó  Adrienn testn. 
- szakmai 

Kadnár Edit tanító 
- szakmai 

Hencsei László testn. 
-szakvizsga 1 év 

Heilig Béláné tanító 
- közoktatásvezetői  
  szakvizsga 

Mészáros Szabina tanító 
- szakmai 

Karajzné Farkas Judit 
tanító 
- szakmai 

Décsy Dóra mat.-testn. 
- szakmai 

Horváth- Vaskó Gábor 
magyar 
-erkölcstan  

Nagyné Orbán Ibolya 
-OKJ iskolatitkár 

 Fábiánné Morvai Dóra 
tört.-német 
-szakmai 

Melich Antalné tanító 
- szakmai 

Gáspár Zsuzsanna tanító 
-szakmai 

Kovácsné Györke Katalin 
magyar-ének 
-erkölcstan 

Tóth Anikó tanító 
- szakmai 

 Kalmár Attila fiz.-inf.-
mat. 
-szakmai 

Dr. Simonné Czaun Ildikó 
tanító  
- szakmai 

Horváth- Vaskó Gábor 
magyar 
-szakmai 

Molnár Gergely testn. 
-szakmai  

Tillné felleg Anita tanító 
-szakmai 

Szebeni János mat.-
techn.-inf. 
- szakmai  

Zsebe Gábor testn. 
-szakmai 

Gönczölné Lendvay  
Anikó ig. h. 
-vezetői 

 
 
 
Veszprém, 2013. március 22. 
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2013. évi továbbképzési terv 

 
 

1. Kalmár Cecília fizika-informatika  - közoktatás vezetői szakvizsga 
3. Hencsei László testnevelés-úszás  - közoktatás vezetői szakvizsga 
4. Molnár Gergely    testnevelés             - szakmai továbbképzés, kézilabda 
5. Horváth Vaskó Gábor    magyar                 -         erkölcstan 
6. Kovácsné Györke Katalin   magyar-ének     -         erkölcstan 
 
 
 
 
Veszprém, 2013. március 22. 
 
 
 
 
 
        Barták Péterné 
             igazgató  
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A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2008-2013. KÖZÖTTI 

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 
 
AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN KÉT KOLLÉGÁNK VÉGEZTE EL A KÖZOKTATÁSI VEZETŐ KÉPZÉST ÉS SZAKVIZSGÁT 

SZERZETT. A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-BEN ADTA BE A REFERENCIA-
INTÉZMÉNYEK ORSZÁGOS HÁLÓZATÁNAK KIALAKÍTÁSA ÉS FELKÉSZÍTÉSE CÍMŰ TÁMOP-3.1.7-11/2 

PÁLYÁZATOT. 
 
AZ ALÁBBI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEKEN VETTÜNK RÉSZT: 

1. Felkészítés a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének 

kialakítására: – 2012. 05.14-15. /2 fő/ 15 óra 80.000,- Ft  

2. Továbbképzés, amely a referencia intézmény mintaértékű eljárásainak 

adaptációját támogató tevékenység módszertanát mutatja be: Felkészítés a 

mentorálás mesterségére - 2012.08.22-23-24.  /3 fő/ 30 óra akkreditált 

240.000,- Ft 

3. Felkészítés, amely az intézményközi horizontális tanulás megszervezését 

segíti: Hálózati együttműködések, kapcsolatok – 2012.05. 9-10. /3 fő/ 15 óra 

120.000,- Ft  

4. Felkészítés, amely a leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és 

eredményes megjelenítését segíti elő -2012.05. 10-11.  /2 fő/ 15 óra   

80.000,- Ft 

5.  Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben – 2012.09.18-19-20. /3 

fő/ 30 óra 240.000,-Ft 

6. Tantestületi képzés: Esetmegbeszélés és konfliktuskezelés, avagy a tanári 

munka kapcsolati kríziseinek kezelése – 2012.08.27-28-29.  /30 fő/ 30 óra 

900.000,- Ft 

7. Projektmódszer, projekt-alapú oktatás – 2012. 11. 26-27-28. /18 fő/ 30 óra -

2012. 11.22-23-24. /14 fő/ 30 óra 1.500.000,-Ft 

 
Az interaktív tábla használatának elsajátítása című 10 órás tanfolyamon részt 

vett a tantestület. 

Kézilabda edzői képzésen vett részt egy nevelő, valamint több sportiskolai 

szakmai képzésen részt vettek a testnevelő kollégák. 

A „Luli” fejlesztő eszköz alkalmazása a pedagógiai munkában 30 órás 

továbbképzésen 10 alsós tanító vett részt. 

A nem szakrendszerű oktatásra  az Apáczai Kiadó továbbképzésein készültünk 

fel, 8 kolléga végezte el 2008-2009-ben. 

Minden továbbképzés a szakmai munkánkat segítette, tapasztalatait 

hasznosítani tudjuk a mindennapi munkánkban. 

 
 


