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SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE GERSEY VILMOS
PEDAGÓGIAI INTÉZETE

SZEGEPI

CÉLKITŰZÉS
• A projekt célja, a Kárpát-medencei összmagyar kapcsolatok
erősítése, személyes kapcsolatok kialakítása, korábban
kialakított személyes kapcsolatok fenntartása és azok
elmélyítése

• „Járd végig!” programjainak megvalósítása során több mint
1000 pedagógus bevonásával kívánjuk erősíteni a nemzeti
összetartozást, és ennek keretében azt, hogy a hazánkba
érkező célcsoport személyes élményeken keresztül
közvetlenül szerezzen tapasztalatot az anyaországról

Milyen lehetőségeket kínál a SZEGEPI a
pedagógusok részére?
• 30 órás akkreditált továbbképzések
– Hatékony konfliktuskezelési technikák
– Kooperatív tanulás, a csoportmunka pedagógiája az
együttműködésen alapuló tanulásfejlesztés lehetőségei
– Resztoratív technikák az iskolában
– Korszerű, szakszerű, pedagógiai értékelés gyakorlata
– Családpedagógiai ismeretek

• 15 órás tréningek
– Korszerű tanulásszervezési eljárások
– Az anyanyelvi nevelés új stratégiái
– Magyarságismeretek
– Hátrányos helyzetű gyerekek pedagógiája

• Kárpát-medencei Nyári Pedagógus Akadémiák
– Tanulókat és diákokat érintő társadalmi hátrányok
csökkentését célzó, és az oktatási szolgáltatásokhoz való
egyenlő hozzáférést segítő tevékenységeket
– Tanulói mobilitás serkentését ösztönző tevékenységek

– Tanulók fejlődési szükségleteihez, élethelyzetéhez, igényeihez
illeszkedő, differenciált fejlesztések megvalósításának
támogatása
– Képzésfejlesztés, képzés, továbbképzés
– Mentoráció, tanácsadás (pl. jó gyakorlatok bevezetéséhez
kapcsolódó)
– Érettségi felkészítők
– Egyetemi pályaválasztást segítő programok
– Egyetemi hallgatói bennmaradást segítő programok
– Munkaerő-piaci belépést segítő programok
– Kiemelt tehetségek támogatása
– Tematikus tanulmányutak

• Kárpát-medencei Pedagógiai Konferencia és
Módszertani Napok
– A határon átnyúló együttműködésekkel kapcsolatos jó
gyakorlatok gyűjtése és disszeminációja, a megvalósított
program értékelése, javaslatok, megfogalmazása a
döntéshozók számára.

• Tehetséggondozó Konferencia
– A magyar tehetségtámogatás kultúrájának erősítése a
közoktatásban a felkért előadók országainak oktatási
rendszerébe illeszkedő tehetséggondozási stratégiák és
megvalósítási módozatok, illetve azok eredményeinek és
tapasztalatainak bemutatása révén.
– A fókuszban a példa országok társadalmi és tehetséggondozási
körképe mellett az adott tehetségsegítő jó gyakorlatok állnak.
– A tehetségfejlesztés fejlesztése: a Kárpát-medence magyar
oktatási intézményekben a tehetséggondozás szerepének
erősítése.
– Példák bemutatása ahhoz, hogy miként lehet maximalizálni a
képességek kiteljesítését igazán hatékony, jó pedagógiai
rendszerekben.

Jelentkezés feltétele és menete
• Jelentkezések benyújtása folyamatos
• A jelentkezés feltétele – iskolai végzettség: egyetem és/vagy
főiskola
• Javasolt munkakörök: tanító, tanár, gyógypedagógus,
fejlesztő pedagógus, szakoktató, könyvtáros tanár,
óvodapedagógus
• Javasolt
megbízások,
funkciók
(tevékenységek):
intézményvezető, intézményvezető-helyettes, osztályfőnök,
gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakértő, szabadidőszervező
• Jelentkezés elektronikusan: www.szegepi.hu/pedagogia

A jelentkezési lapok elérhetőek!

KÉPZÉSEK INDULÁSA
Tervezett kezdés:
Megvalósítás időszaka:
A képzések helyszínei:

2019. július
2019. július 1.- 2020. december 31.
Szeged, Szarvas, Békéscsaba

A SZEGEPI az utazás és a részvétel teljes
költségeit biztosítja a jelentkezők számára!
Bővebb információ a képzésekkel és a jelentkezéssel
kapcsolatban:
szegepi@gmail.com

www.szegepi.hu

Dukai Ágnes, projekt koordinátortól:
dukai.agnes@szegepi,hu
+36 20 807 62 07

