Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga!
Engedje meg, hogy tájékoztassam Önt az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai
Központjának (TMPK) pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési programjairól.
Központunk az alábbi pedagógus-továbbképzési szakokat kívánja indítani:
- Gyakorlatvezető mentortanári feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő
továbbképzési szak
- Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak
- Vizsgaelnöki feladatokra és pedagógus-szakvizsgára felkészítő továbbképzési szak
- Pályaorientáció
szakterületen
pedagógus-szakvizsgára
felkészítő
szakirányú
továbbképzési szak.
Az alábbiakban röviden bemutatjuk említett szakjainkat.
1. GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR PEDAGÓGUS- SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
A képzést kiemelten ajánljuk felsőoktatási intézmények gyakorló iskoláiban mentori feladatot ellátó
vezetőtanároknak, szakvezetőknek, pedagógusoknak, (a TÁMOP 3.1.5. programokban részt vett
intézmények pedagógusainak), továbbá az intézményekben pedagógiai szakmai középvezetői
feladatokat ellátóknak (pl. igazgatóhelyetteseknek, munkaközösség-vezetőknek) is.
A képzés célja: A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a mentor – a
pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint – a tanár szakos hallgatók
közoktatási intézményben folytatandó egyéni gyakorlatának szakvezetői feladatait, valamint a már
diplomát szerzett gyakornokok körében az iskolavezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok
szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el.
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus (Gyakorlatvezető
mentortanár)
A gyakorlatvezető mentortanár szak képzési költsége: 90.000.- Ft/félév
Jelentkezési határidők: 2018. január 05., 2018. június 20.
2. MÉRÉSI- ÉRTÉKELÉSI FELADATOKRA ÉS PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
A képzés célja: A pedagógusok felkészülnek a közoktatási intézményekben kötelező mérésiértékelési és helyi kezdeményezéseken alapuló kutatási tevékenység szakszerű tervezésére,
lebonyolítására. Az eredmények visszacsatolása révén képesek támogatni a tanulók és a
pedagógusok személyes fejlődését, a tantermi munka innovációját és az intézményi hatékonyságot
fokozó minőségfejlesztő munkát.
(A „Gyakorlatvezető mentortanári” végzettséggel rendelkező pedagógusoknak jelentős kredit
beszámítást biztosítunk!)
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus (Mérésiértékelési szakterületen)
A mérési-értékelési feladatokra felkészítő szak képzési költsége: 100.000.- Ft/félév
Jelentkezési határidő: 2018. június 20.
3. VIZSGAELNÖKI-FELADATOKRA FELKÉSZÍTŐ PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

A képzést kiemelten ajánljuk azoknak a tanároknak, vezetőtanároknak, szakmai munkaközösség
vezetőknek, akik érettségi- vagy vizsgaelnöki, illetve köznevelési, szakképzési vagy felnőttképzési
szakértői feladatokra kívánnak felkészülni.
A képzés célja: A szakvizsgázott pedagógus szakértői és vizsgaelnöki feladatokat tudjon ellátni a
közoktatási intézményekben. Módszertani jártassággal rendelkezzen e feladatkörök színvonalas
megvalósításához, illetve ismeretekkel rendelkezzen a felnőttképzési programokhoz szervezett
szakértői és vizsgaelnöki feladatok ellátásához is.
(A „Gyakorlatvezető mentortanári” végzettséggel rendelkező pedagógusoknak jelentős kredit
beszámítást biztosítunk!)
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Szakvizsgázott pedagógus (Vizsgaelnöki
szakértő)
A vizsgaelnöki feladatokra felkészítő szak képzési költsége: 100.000.- Ft/félév
Jelentkezési határidők: 2018. január 05., 2018. június 20.
4. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
A képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az interdiszciplináris szemlélet
birtokában, megfelelő szociális kompetenciákkal rendelkezve, az iskolaválasztás, a pályaválasztás,
valamint a későbbi munkavállalás hátterében álló döntési mechanizmusok birtokában segítik a
tanulókat. Rendelkeznek az oktatási rendszer, a továbbtanulási lehetőségek, a munkaerőpiac,
valamint a különböző speciális igényekkel bíró célcsoportokról szóló ismeretekkel, szociális
kapcsolatrendszerük működtetésére kiválóan alkalmasak. A képzés felkészítést nyújt a tanároknak az
intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, és teljesítményértékelési rendszerével
összefüggésben, változás-menedzsmenttel kapcsolatban. Digitális kompetenciáik fejlesztése révén
naprakész, adekvát ismeretek szerzésére, feldolgozására válnak alkalmassá.
(A „Gyakorlatvezető mentortanári” végzettséggel rendelkező pedagógusoknak jelentős kredit
beszámítást biztosítunk!)
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: szakvizsgázott pedagógus (pályaorientáció
szakterületen)
A pályaorientációs feladatokra felkészítő szak képzési költsége: 90.000 Ft/félév
Jelentkezési határidők: 2018. január 05., 2018. június 20.
5. TOVÁBBKÉPZÉSEINK JELLEMZŐI
Mind a négy képzésünk pedagógus-szakvizsgára is felkészíti a résztvevőket, mely szakvizsga
beszámít a pedagógus továbbképzések rendszerébe. Magasabb fizetési kategóriába való besorolásra
is lehetőséget adhat (lásd Közalkalmazottak Jogállásáról Szóló Törvény, Köznevelési Törvény). E
lehetőséget előzetesen célszerű egyeztetni.
Képzési idő: levelező tagozaton 4 félév; összesen 360 óra
A képzés időbeni ütemezése: A féléves óraszám átlagosan 90 óra, ami kb. heti 6 óra elfoglaltságot
jelent. (Az oktatás szerdán délutánonként, 13.30 órától lesz, kivéve a pályaorientációs szakirányú
továbbképzési szakot, ahol a képzés csütörtöki napokon van.)
Megszerzendő kreditek száma: 120 kredit

A jelentkezés feltétele: mesterképzésben szerzett tanári oklevél, illetve 2006 előtti képzéseknél
főiskolai vagy egyetemi szintű tanári képesítés. (A pályaorientációs szakra tanítói, szakoktatói
oklevéllel is lehet jelentkezni.)
Jelentkezés: A választott szaknak megfelelő jelentkezési lap kitöltésével és postacímünkre történő
visszaküldésével lehetséges. (Letöltés: http://www.tmpk.uni-obuda.hu) (A jelentkezőket – a
regisztrációs határidő után – a teendőikről külön értesítjük.)
A jelentkezési laphoz csatolni kell a tanári végzettséget igazoló oklevél fénymásolatát, legalább 3 éves
tanári szakmai gyakorlatról szóló munkáltatói igazolást*, továbbá szakmai önéletrajzot!
A képzéssel kapcsolatos további információk és a tanterv a TMPK honlapján (www.tmpk.uniobuda.hu) található.

Budapest, 2018. november 20.
Üdvözlettel:
Prof Dr. Tóth Péter
főigazgató

*Megjegyzés: a pályaorientációs szakon ez nem követelmény:

