A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
XXVI. Jókai Mór Nyári Egyeteme
Komárom, 2017. július 10 - 14.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2017. július 10 – 14. között szervezi
meg a XXVI. Jókai Mór Nyári Egyetemét Komáromban.
A meghirdetett szakcsoportok száma 10 és programjuk 30 óra. A továbbképzések egy
része akkreditált, ezt az SZMPSZ a Komáromi Módszertani Pedagógiai Központtal együtt
biztosítja. A tartalmi felépítés nem teszi lehetővé az átjárást, ezért csak egy továbbképzésre
lehet jelentkezni. A szakcsoportok minimálisan 15 bejelentkezett hallgatóval indíthatóak, a
maximális létszámot az egyes csoportoknál feltüntettük. Az iskolákban, óvodákban, oktatási
intézményekben dolgozók mellett valamennyi programra jelentkezhetnek a pedagógiai pályára
készülő egyetemi hallgatók is.
Az SZMPSZ XXVI. Jókai Mór Nyári Egyeteme 2017. július 10-én, hétfőn 12,30
órakor kezdődik és pénteken 18,00 órakor fejeződik be.
Jelentkezni, regisztrálni kizárólag elektronikus formában lehet az SZMPSZ honlapján
(www.szmpsz.sk) és facebook oldalán 2017. június 20-án éjfélig.
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy amennyiben a szakcsoportok mellett
feltüntetett létszám betelik, az elektronikus rendszer már nem fogadja el a jelentkezést.
Ilyen esetben más, még szabad helyekkel rendelkező szakcsoportot választhatnak az
jelentkezők.
Az akkreditált képzésre jelentkező hallgatóknak az SZMPSZ regisztráción kívül
2017. június 12. és június 20. között (csak ebben az időpontban lesz nyitva a rendszer) az
MPC továbbképzésre szolgáló jelentkezési lapját is ki kell tölteniük, és ezt a kitöltött
nyomtatványt kinyomtatva, aláírva postai úton az SZMPSZ/ZMPS P.O.BOX 49., 945 01
Komárno címre el kell küldeniük. A postára adás utolsó dátuma: 2017. június 20.
(Ez a jelentkezési lap 2017. június 12-től június 20-ig a Metodicko-pedagogické centrum MPC
honlapján elérhető, letölthető és ezt az SZMPSZ honlapján is közzé tesszük).
A regisztráció során megrendelt ellátás (szállása és étkezés) és a kiegészítő programok
ingyenesek.
SZMPSZ Országos Elnökség

S.sz.

Tanfolyam megnevezése
Vizuális nevelés: tantárgyközi integráció a művészeti nevelés eszközeivel
Célcsoport: alap- és középiskolai pedagógusok, művészeti alapiskolák pedagógusai,
egyetemi hallgatók
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Akkreditált képzés
Előadók: Török Zita, Karácsony Krisztina
10 kreditpont
Jelentkezők száma max. 25 fő
Karvezetés kurzus kezdőknek és haladóknak
Célcsoport: alapiskolai pedagógusok, művészeti alapiskolák pedagógusai,
egyetemi hallgatók
Akkreditált képzés
Előadók: Józsa Mónika, Tóth Árpád
14 kreditpont
Jelentkezők száma max. 25 fő
„Mit miért és hogyan?” a különböző szövegtípusok megértésének tanítása
aktív, interaktív és reflektív tanulási technikákkal
Célcsoport: alapiskolai pedagógusok, egyetemi hallgatók
Akkreditált képzés
Előadók: Bartha Jánosné, Szalay Mária
15 kreditpont
Szükség esetén 2 csoport indítható, jelentkezők száma max. 50 fő
„Hatékony iskolát mindenkinek” inkluzív nevelés a gyakorlatban
Célcsoport: alapiskolai pedagógusok, nevelőnők, pedagógiai asszisztensek,
egyetemi hallgatók
Akkreditált képzés, 15 kreditpont
Előadók: Montay Beáta, Szabó Éva
Jelentkezők száma max. 25 fő
Stressz-és kiégés
Célcsoport: alap- és középiskolai pedagógusok, nevelőnők, művészeti alapiskolák
pedagógusai, mesterek, egyetemi hallgatók
Akkreditált képzés
Előadó: Takács István
8 kreditpont
Jelentkezők száma max. 25 fő
Kisgyermekek mozgásfejlesztése „Örömteli gyermekévek”
Célcsoport: óvodapedagógusok, egyetemi hallgatók
Akkreditált képzés
Előadó: Pektor Gabriella
6 kreditpont
Jelentkezők száma max. 25 fő
Mesepedagógia alapjai - népmesekincstár
Célcsoport: óvodapedagógusok, egyetemi hallgatók
Akkreditált képzés
Előadó: Bajzáth Mária
6 kreditpont
Jelentkezők száma max. 25 fő

KM - 8

KM - 9

KM - 10

A Prezi mint hatékony módszertani forma az oktatásban
Célcsoport: alap-és középiskolai pedagógusok, művészeti alapiskolák pedagógusai
Akkreditált képzés - Hordozható számítógép kötelező
Előadó: Tóth Gábor
15 kreditpont
Jelentkezők száma max. 15 fő
Bevezetés a konduktív pedagógiába
Célcsoport: érdeklődő pedagógusok
Nem akkreditált képzés
Előadó: Mátyásiné Kiss Ágnes
Jelentkezők száma max. 15 fő
A logopédiai munka megismerése, Szót értünk…, Szó-beszéd…
Célcsoport: óvodapedagógusok, alsó tagozatos pedagógusok,
nevelőnők
Nem akkreditált képzés
Előadó: Kozma Szabolcs
Jelentkezők száma max. 25 fő

