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OSZTÁLYFŐNÖKI, CSOPORTVEZETŐI - PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS
s z e r z ő d é s

Horváth Imre, / 9700 Szombathely, Szent István király utca 89./ 
az 
„Osztályfőnöki, csoportvezetői munka segítése, érzelmek, párkapcsolatok, diákszerelmek, szexualítás, és a család témakör feldolgozásával” 
című, 
személyes tapasztalatok, irodalmi, képzőművészeti, zenei és filmes részletek,
szemelvények bemutatásával, elemzésével
30 órás,  
/ a 277/1997. (XII.22.) sz. Korm. Rendelet szerint /,  
óvónők, alsó tagozatos, felsőtagozatos pedagógusok, gimnáziumi tanárok, osztályfőnökök, egyéb csoportos foglalkozásokat tartó kollégák részére 
akkreditált pedagógus-továbbképzési program / engedély szám: 47793/46/2014 / 
szervezője, előadója 
és

Név: ……………………………………………………………………………………………	
Leánykori név: ………………………………………………………………………………..	
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………	
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………	
Lakcím: ……………………………………………………………………………………….
Intézmény: …………………………………………………………………………………….

a továbbképzésre jelentkező között.

A továbbképzés célja:

Osztályfőnökök, tanítók, tanárok, óvónők megismertetése a lehető legváltozatosabb, különlegesebb, újabb módszertani feladatokkal, és az irodalmi, képzőművészeti, filmes, zenei alkotások tanórai alkalmazásának lehetőségeivel, továbbá felhívni a figyelmet a tantárgyi koncentráció jelentőségére. Ezen belül a képzés célja:
•	felismertetni a különböző témakörökben a műalkotások, és az életkori sajátosságok, személyiség formálási lehetőségek kapcsolatát
•	megismertetni azokat a témaköröket, műalkotásokat, melyek segíthetik az osztályfőnöki órák, és az egyéni személyiség gondozások alkalmával, a pedagógus munkáját, a pedagógus - gyermek viszony, kapcsolat e sokszor bizalmas jellegű témaköreivel, szituációival való találkozás során.
•	felhívni a figyelmet a katarzis élmény befogadása, és a személyiség fejlődés kapcsolatára
•	órarészletek, foglalkozásrészletek szerkesztésének, művek, műrészletek alkalmazásának, elemzésének elsajátíttatása a fenti témaköröknek, szempontoknak megfelelően

A tanúsítvány kiadásának feltétele: 

A továbbképzés óráinak 90 %-án /legalább 27 órán/ való részvétel. A továbbképzés végén, az előadások anyagára épülő írásbeli feladatok beadása, pontos elkészítése: 

1. 
10 feldolgozásra került szemelvényből, műrészletből, legalább 8 db felismerése, rövid idézetek, részletek bemutatása alapján, /Kérdőíven feltett kérdések írásos megválaszolásával/.


2. 
Egy szabadon választott téma, 5 - 10 perces foglalkozásra, órarészletre tervezett feldolgozásának leírása, elemzése, önálló kifejtése, az előadásokon elhangzott témakörök alapján, 
/ A dolgozat terjedelme: 2 db A4 es oldal, melyet közvetlenül az utolsó foglalkozás után kell megírni, elkészíteni./

Értékelési szempontok: 

a./ A felhasznált témák, témakörök, fogalmak, és a hozzá választott műrészletek kiválasztásának indoklása, a témához való egyeztetésének, megnevezésének preízsége, a gondolatok társításának, kifejtésének logikus, pontos, érzelmileg is motiváló megfogalmazása.

b./ Az elemzés, kb. 5 -10 perces foglalkozásra tervezett.  

c./ A  kifejtett gondolatok segítségül szolgálnak, szolgálhatnak a gyerekek életének, társas kapcsolatainak szép megéléséhez, lelki, családi életük gazdagításához, 

- A dolgozat tartalma mutatja, felhasználja az előadásokon megszerzett tudást, ismereteket - /a kiválasztott műalkotás, műrészlet témához kapcsolható mondanivalójának felismerését, annak helyesen megvilágított, kifejtett elemzését, szemléltetési lehetőségek újszerűségét, stb./ - továbbá a dolgozat gondolatainak kifejtése alkalmazható, a továbbképzésen bemutatott osztályfőnöki, csoportvezetői foglalkozásokhoz hasonló témájú, témakörű órarészlet megtartásához.

- A téma és kifejtése megfelel a tervezett foglalkozáson résztvevő gyerekek értelmi, érzelmi életkori sajátosságainak.
   
A képzés elmaradása esetén – létszám hiány, szervezésbelei gondok esetén, – a következő időpontban meghirdetett, ebben a témában tartandó továbbképzésen van lehetőség a részvételre, amennyiben erre nincs mód, a továbbképzési díj visszafizetésre kerül. 

A szerződés indokolt esetben – betegség, halaszthatatlan akadályok -  írásban, közös megegyezéssel felmondható. 

A szervező, a személyes adatokat csak a továbbképzés ellenőrzése céljára adja át harmadik személynek.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kormányrendelet, az Fktv. és a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Dátum: ......................................,  2014. ...................................  hónap  ...........  nap                                                                                                                                                                  
            

..................................................      ………………………             …………………………
	igazgató  p. h.			     jelentkező                           szervező - előadó  p. h.





OSZTÁLYFŐNÖKI, CSOPORTVEZETŐI    -    J e l e n t k e z é s i    l a p
/A tanúsítvány adatainak pontos elkészítése érdekében,
 kérjük, géppel írott betűkkel kitölteni/

Jelentkező neve:...................................................................……...E-mail:………….………
Lakcím: 
irányítószám:..........................Város/község:.....................……...................................……........

utca:........................................................házszám:..........		Telefon:………….……….

Születési hely: ………………………………., év: ……….. hónap: ……………	nap: ……… 

Leánykori neve: ………………………………………………	 Mobil: ……………………

Anyja neve: …………………………………………………..

Intézmény neve:................................................................................ E-mail: .............................
Címe:
ir. szám:.................Város/község:......................................................... Fax: …………………...  

utca:........................................................házszám:.....................	Telefon:……..…………….
A számlán megnevezésre kerülő 
Intézmény adószáma:.………….…………. számlaszáma:………………...…………………  

Jelentkező adószáma:.………….…………. számlaszáma:……………………………...……                 
      Részt kívánok venni, a 2014. december 29 – 30 – 31. /hétfő - kedd - szerda/ napokon
8,30 órakor kezdődő
az 
„Osztályfőnöki, csoportvezetői munka segítése, érzelmek, párkapcsolatok, diákszerelmek, 
szexualítás, és a család témakör feldolgozásával”  című,  30 órás, 
/ a 277/1997. (XII.22.) sz. Korm. Rendelet szerint /,  
osztályfőnökök tanítók, óvónők részére 
akkreditált pedagógus-továbbképzési programon / engedély szám: 47793/46/2014 

Helyszín:  1092 Budapest, Knézich u. 3 - 13. /a Corvin negyed Metro állomástól 5 perc/
A részvételi díjat, 40.000,-Ft
az elküldött számla alapján megadott, CIB Bank számlára, a résztvevő kolléga nevének/a kapott számla számának feltüntetésével, kérjük átutalni.
A szerződés - jelentkezési lapot, 2014. december 20 -ig kérjük elküldeni
levelezési cím:
Horváth Imre - továbbképzés,   9700 Szombathely, Szent István király u. 89.
Mobil telefon: 06-20-351-9875    	 	e-mail: horvath.imre7@chello.hu  
webodal cím: http://members.chello.hu/horvath.imre7/
/A jelentkezési lap megérkezése után hivatalos számlát, számlaszámot küldünk az intézménynek./
- a befizetést igazoló szelvény másolatát, a résztvevők hozzák el a továbbképzésre -
Kérjük, mellékeljék, milyen bontásban, milyen címre, intézménynek számlázzuk az összeget!

…………………………………………………………………………………………………
Dátum: ...................................... , 2014. ...................................  hónap  .............  nap                                                                                                                                                                       

..................................................      ………………………             …………………………
	igazgató  p. h.			     jelentkező                           szervező - előadó  p. h.

