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A képzés négy féléves rendszerben, levelező tagozaton folyt Győrben, a Nyugat-

magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán.  

Az 1. tanévben tantárgyaink a következők voltak: 

 A tanulók, a pedagógus munkájának értékelése 

 A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága 

 A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága /Minőségbiztosítás módszerek/ 

 A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet 

 Államháztartási ismeretek 

 Közigazgatási ismeretek 

 A pedagógus a nevelési-oktatási intézményben 

 Az integráció és a szegregáció kérdései 

 Élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás 

 Iskolai mentálhigiéné 

 Sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók 

A 2. tanév tantárgyai: 

 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai, kérdésköre 

 A pedagógiai vizsgálatok matematikai, statisztikai módszerei 

 A szakértő feladatai, tevékenysége 

 Kutatási módszerek 

 Szakirodalmi feltárás, feldolgozás 

 A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága 

 A tanulás tanítása, tanulása 

 Kompetenciaalapú pedagógia, vagy tehetségfejlesztés 

 Minőségfejlesztés 

 Motiválás, motiváció 

 Szakdolgozat 

A 2. tanévben többnyire a szakterületnek megfelelő tantárgyakba kaptunk betekintést.  

 



Az oktatók kollégáknak tekintettek bennünket, s miután felmérték milyen jellegű 

intézményekben dolgozunk, mindenkinek segítettek példákat találni az elméleti kérdések 

gyakorlati bemutatásához. Így került egyensúlyba az előadások elméleti és gyakorlati része. 

A beszámoltatás írásbeli és szóbeli vizsgák formájában történt. 

A vizsgák során az oktatók figyelembe vették az utazást, a távolságot, ehhez időzítették a 

vizsgák kezdését. 

A tételek kidolgozásához maximális segítséget kaptunk, még a képzés idején túl is segítettek 

telefonon, e-mailben. 

A záróvizsga magas szintű volt, a tételek kidolgozása komoly kutató munkát kívánt, mert az 

előadások anyagán kívül több információra, ismeretre is szükség volt.  

Egészében véve elmondható, hogy a képzés megfelelt az elvártaknak, alkalmazása azonban 

még sok gyakorlást, további tanulást igényel. 

Városi Óvodák szintjén a minőségirányítási munkaközösség munkájában eddig is részt 

vettem: éves munkaterv készítése, saját tagóvodámban a kimutatások, mérőlapok 

adatösszesítése, kiértékelése, a minőségirányítási tevékenység koordinálása.  

Célom a megszerzett tudásom továbbadása és hasznosítása intézményi szinten. Az aktuális 

törvények (elsődlegesen a Köznevelési törvény, és az ehhez kapcsolódó végrehajtási 

rendeletek) figyelemmel kísérése mellett igyekszem felkészülni a változásokra, melyekkel az 

intézmény eredményesebb működését, a szervezeti kultúra fejlődését és fejlesztését tudom 

erősíteni. A hatékonyság érdekében az adminisztrációs feladatok egyszerűsítésében, 

eljárásrendek, folyamatok kidolgozásában, kipróbálásában és a mindennapi gyakorlatba való 

átültetésében segédkezem.  

A munkahelyi közérzet hatással van a minőségi munkánkra. Feladatom a klímavizsgálat, 

melynek mutatói mentén tudjuk elindítani a környezeti tényezők további fejlesztését. 
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