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F e l h í v á s  
 

A COMENIUS Pedagógiai Intézet az SZMPSZ Nagyrıcei Területi Választmánya 
társszervezésében aktualizációs pedagógus-továbbképzést indít   
 

„Kooperatív tanítás” 
témában. 
 

A képzési program akkreditált , az akkreditációs engedély száma 547/2011-KV. A képzési  
programot sikeresen befejezı résztvevık 10 kreditpontot szereznek. 
 

A képzés 
• célcsoportjai: alapiskolai alsó tagozatos tanító (317/2009 sz. törvény, 13.§ b pont), 

alapiskolai felsı tagozatos tanító (13.§ c pont), középiskolai tanító (13.§ d pont), 
mővészeti alapiskola tanítója (13.§ e pont), nyelviskola tanítója (13.§ f pont)   és 
kontinuális képzés tanítója (13.§ g pont) 

• idıtartama: 40 tanóra (ebbıl a kontaktórák száma 30 ó) 
• lebonyolításának tervezett módja: 2 X 2 nap (2 X 15 ó), 2012. januárjában (a képzés 

elsı részére a téli szünet idején, 2012. január 5-6-án kerül sor, a második rész 
idıpontját az elıadók az elsı összejövetelen pontosítják ) 

• befejezésének módja: záróprezentáció a résztvevık és a lektorok elıtt  
• tervezett helyszíne: Sajógömör 
• elıadói: PaedDr. Ádám Zita, Mgr. Bódi Katalin  
• helyi szervezıje: PaedDr. Korda Edit, az SZMPSZ területi elnöke 
 

A képzés részvételi díja 60,- EUR, az SZMPSZ tagoknak 50,- EUR. A részvételi díj az 
intézmény költségvetésébıl is téríthetı, ill. igény esetén a befizetendı összeget szétírjuk az 
intézmény (fenntartó) és a résztvevı között. A befizetés számla (faktúra) alapján történik. A 
részvételi díj tartalmazza a képzés, a segédanyagok és a vizsga, valamint a frissítı   
költségeit.  
 

Kérjük, hogy az érdeklıdık legkésıbb 2011. december 29-ig postázzák az Intézet címére a 
kitöltött jelentkezési lapot a szükséges mellékletekkel; ugyanakkor bejelentkezésükrıl 
tájékoztassák az SZMPSZ területi elnökét is, a korda6@gmail.com e-mail-címen.  
 

A képzés minimum 15 fı jelentkezése esetén indul, a csoport  maximális létszáma 20 fı 
lehet. A jelentkezıket a jelentkezési lapok beérkezése sorrendjében regisztráljuk. 
 

A képzéssel kapcsolatban további információkat Fodor Attila , a Comenius PI vezetıje 
(tel. 0905-912006) és Korda Edit , az SZMPSZ Nagyrıcei Területi Választmányának 
elnöke (tel. 0908-918055) nyújt. 
 
 

Komárom - Tornalja, 2011. december 13. 


