
KURZUSPROGRAM 

Kurzus megnevezése: Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 
előkészítő vezetőképző általános program 

Képzés azonosítója:  SZV-01-2100-1718 Típusa: Távoktatás, Tanfolyam 

Képzésért felelős szervezet: Távoktatási Intézet 

A szervezet székhelye: 2100 Gödöllő, Rét utca 58. 

Nyilvántartási szám:  Cg.13-09-190934 Felelős vezető: Dr. Danyi Gyula PhD. 

Jogszabályi háttér: A program az általános fogyasztóvédelmi jogszabályok hatálya alá tartozik, 
ugyanakkor a 2013. évi LXXVII. Törvény nem releváns, nem hatályos  a program 
megvalósítására. A kurzus elvégzését tanúsító okirat által igazolt kredipont-
érték a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a hétévenkénti 
továbbképzési kötelezettségbe is beszámítatható. 
A program a Szent Gergely Népfőiskola Kft. által alapított és akkreditáltatott, 
Intézményvezető továbbképzés (Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga - 
alapozó képzési program) tartalmi kompetenciái szerint valósul meg. (Alapítási 
engedély szám: 23/180/2015, Alapító neve: Szent Gergely Népfőiskola Kft.) 
http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=5621 

  

A kurzus célja: 

A kurzusban résztvevő ismerje meg: 
A továbbképzés célja, hogy a programban résztvevőket felkészítse a Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 
szakirányú továbbképzéshez történő becsatlakozásra. A program során a résztvevők részletes betekintést nyernek az 
oktatási-irányítási rendszer működésébe, megismerik a köznevelési rendszer sajátosságait, betekintést nyerhetnek az 
intézményirányítás különböző területeibe. Kiemelt cél, hogy a képzést elvégzők alkalmasak legyenek a pedagógus 
szakvizsga megszerzésére és az azzal járó feladatok, tevékenységek, operatív irányítási gyakorlatok megtervezésére, 
megvalósítására. Kiemelt cél, hogy a program gyakorlatorientált módon mutassa be a köznevelési rendszer 
sajátosságait, kiemelve a vezető pedagógus feladatait, személyiség jegyeit. 
  

Bemeneti követelmények: 

Elvárt iskolai végzettség: Bármely pedagógusképzési területen szerzett oklevél. 

Elvárt szakmai gyakorlat: Legalább három éves szakmai gyakorlat. 

Konzultációk száma: 5 - 10 Távoktatási órák: 120 Szakmai 
gyakorlat: 

120 óra 

Kreditpont érték: 60 tanulmányi pont. Képzési idő félévben: 2 félév 

Tartalmi kompetenciák: 

A résztvevő a képzés végére ismerje meg a vezetéselmélet különböző meghatározásait, fogalomkörét, az alkalmazott 
vezetéstechnika egyes gyakorlati feladatait. Ugyancsak fontos terület a szervezetfejlesztés, mint vezetői feladat. 
Legyen képes saját szervezetének "menedzselésére", szakmai-és koordinációs szervezetfejlesztésére. A köznevelési 
intézmények vezetőinek ismerniük kell a különböző jogi, közigazgatási és EU szakterületek köznevelésre vonatkozó 
passzusait, jellegzetességeit. A képzés végére alkalmasak legyenek egyes vezetői feladatok ellátására, ezt szolgálja az 
intézményi gyakorlat és a kommunikációs tréning. A résztvevőnek el kell sajátítani az iskolaigazgatási és munkajogi 
ismereteket és a közoktatás-rendszertan sajátosságait, jellemzőit. 
A továbbképzés végére olyan módszertani tudást kell megszerezni, amely birtokában egyrészt megfelelő operatív 
vezetői feladatokat tudnak elvégezni a résztvevők a köznevelés rendszerében, másrészt alkalmassá válnak a 
közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga képzés bekapcsolódásába. 

Követelmények: Konzultációk látogatása: A konzultációk látogatása nem kötelező, de ajánlott. 

  
  
  
  
  
  

Szakmai gyakorlat teljesítése: 120 órás szakmai gyakorlat teljesítése. 

Programközi számonkérések: Végső értékelésbe beleszámító számonkérés nincs. 

Záróvizsga: Projektfeladat határidőre történő elkészítése. 

Projektfeladat záróvizsgán történő bemutatása. 

Projektfeladat záróvizsgán történő megvédése. 

Komplex szóbeli (tételsor alapján). 

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=5621


Kimenet: Szakirányú szakmódszertani (kompetencia) oklevél. 

Igazoló dokumentumban szereplő megnevezés: 
  

A programmal a Közoktatási vezető és pedagógus 
szakvizsga szakirányú szak első két félévét, összesen 60 
kredit értékben lehet teljesíteni. A tanulmányok 
folytatásával (partnerségben álló) felsőoktatási 
intézményben, további két félév teljesítésével szerezhető 
meg a pedagógus szakvizsga képesítés. A Távoktatási 
Intézet partnerei szavatosságot vállalnak arra, hogy ún. 
kreditátvételi eljárás lefolytatása mellett a Távoktatási 
Intézetben teljesített tanulmányok és kreditek teljes 
mértékben elfogadásra (beszámításra kerüljenek), így az 
adott felsőoktatási intézményben csupán két félévet kell 
teljesíteni ahhoz, hogy a résztvevő záróvizsgát tehessen 
a felsőoktatási intézményben. A pedagógus szakvizsga 
képesítést minden esetben a partner intézmény 
(felsőoktatási intézmény) állítja ki, saját szabályai és 
eljárási rendje szerint. 

A kurzus besorolása: Általános szabadpiaci program 

A kurzusprogram kiadásának a dátuma: 2018. január 05. 

Érvényességi idő:  Visszavonásig érvényes. 

 


