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BEVEZETÉS
Az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Programajánlata ebben a tanévben is a Hargita megyei
pedagógusok továbbképzési igényének felmérése eredményeként született.
A felmérésben a következő szempontokat vettük figyelembe:
o A Tanügyminisztérium javaslatait;
o A Tanfelügyelőség által az elmúlt tanévben végzett szakmai-pedagógiai ellenőrzések
tapasztalatai és következtetései nyomán tett javaslatokat;
o A Hargita megyei pedagógusok konkrét továbbképzési igényeit
Programajánlatunkban a Tanügyminisztérium javaslatai mellett azok a programok kaptak helyet,
amelyeket a legtöbb pedagógus igényelt, illetve amelyeket a fentiek alapján több szempontból is
javasoltak.
A programokat 2 fejezetbe csoportosítottuk:
I. 2016. október 14.-én Tanügyminisztériumi jóváhagyásra küldött programok;
II. Akkreditált programok.
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I. A TANÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT (nem akkreditált)
PROGRAMOK
Beiratkozás
Az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Tanügyminisztérium átlal jóváhagyott programjaira a
beiratkozás on-line történik intézményünk honlapján: http://ccd.eduhr.ro. Ugyanitt részletek
találhatók a programokról, a lebonyolításukkal kapcsolatos információkat folyamatosan frissítjük.
Programjainkra nem kötelező beiratkozni, de a beiratkozás pillanatától minden pedagógus
részvételi szándékát tiszteletben tartjuk, és feltétlenül számítunk jelenlétére.
Csoportalakítás
Egy program indításához 25 pedagógus beiratkozására/részvételére van szükség.
Amennyiben egy körzetből/tanintézményből minimum 25 pedagógus iratkozik, a képzőkkel való
egyeztetés után a tervezettől eltérő helyszínen is alakulhatnak csoportok.
A résztvevők értesítése
A program indulása előtti időszakban minden beiratkozott személyt értesítünk/emlékeztetünk az
általa megadott e-mail címen és csatoljuk a Beiratkozási lapot. A hivatalos értesítőt, a program
indulásáról, elküldjük az intézmény e-mail címére is.
Részvételi díj
A részvételi díj a program lebonyolítási költségeit fedezi. Ezt az összeget biztosíthatja a résztvevő
tanintézménye a továbbképzési alapból vagy más forrásból. Amennyiben erre nincs lehetőség, ez
a költség a résztvevőt terheli.
A részvételi díjat a program indulásáig kell kifizetni az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza
számlájára, amelyet a Kincstár csíkszeredai fiókjánál nyitottunk RO71TREZ35120E330500XXXX, CIF
9854066, vagy készpénzben az intézményünk titkárságán munkanapokon 8,00 és 15,00 óra között.
A kifizetést igazoló dokumentumot a képzés során a programfelelősnek/képzőnek kérjük
bemutatni.
A **jelzett programjaink prioritást élveznek a 2017-es költségvetési évben, így a program
költségeit a továbbképzési alapból fedezik.
A program lebonyolítása
A résztvevőket kérjük, a kitöltötött, igazgató által aláírt és lepecsételt Beiratkozási lapot (1.sz.
melléklet/ letölthető a honlapról is) hozzák magukkal az első képzési napon.
Tanúsítványok
A program végén a résztvevőknek Tanúsítványt állítunk ki. Ezeket igyekszünk a program zárásakor
kiosztani, vagy amikor ez nem lehetséges, akkor a Tanfelügyelőségen, az intézmény postaládájában
helyezzük el őket.
*Megjegyzés
A programfüzetben megjelenő időpontok tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát fenntartjuk. Az esetleges
változásokat a honlapon/ e-mailben közöljük.
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1.

Támogató program a véglegesítő vizsgára készülő pedagógusoknak

Képzők: szaktanfelügyelők, módszertanos tanárok
A képzés nyelve: román, magyar
Időpont/időszak: 2018. január–február
Időtartam: 10 óra
Részvételi díj: 40 lej, a Tanügyminisztérium javaslatára szervezett program
A program a véglegesítő vizsgákra készülő pedagógusoknak kíván szakszerű és gyakorlatias
támogatást nyújtani a felkészülésben, figyelembe véve a 3114/19.01.2017 tanügyminisztériumi
rendelet módszertani előírásait.

2.

Támogató program a tanügyben meghirdetett állások betöltésére szervezett
vizsgákra készülő helyettesítő pedagógusoknak

Képzők: szaktanfelügyelők, módszertanos tanárok
A képzés nyelve: román, magyar
Időpont/időszak: 2018. január–február
Időtartam: 10 óra
Részvételi díj: 40 lej, a Tanügyminisztérium javaslatára szervezett program
A program a tanügyben meghirdetett állások betöltésére szervezett vizsgákra készülő
pedagógusoknak kíván szakszerű és gyakorlatias támogatást nyújtani a felkészülésben, figyelembe
véve az érvényben levő szabályzatokat.

3.

Az országos szinten szervezett vizsgákon értékelő pedagógusok mérésértékelési kompetenciáinak fejlesztése

Képzők: szaktanfelügyelők, módszertanos tanárok
A képzés nyelve: román, magyar
Időpont/időszak: a második félévben
Időtartam: 16 óra
Részvételi díj: 65 lej, a Tanügyminisztérium javaslatára szervezett program
A program a 2017.08.08/1852 számú tanügyminisztériumi rendelet értelmében, azon
pedagógusoknak szól, akik az országos szinten szervezett vizsgákon, az értékelő bizottságokban
szeretnének részt venni.

4.

A speciális ellenőrzéseket végző pedagógusok felkészítője

Képzők: szaktanfelügyelők, módszertanos tanárok
A képzés nyelve: román, magyar
Időpont/időszak: a 2017-2018-as tanév második félévében
Időtartam: 16 óra
Részvételi díj: 65 lej, a Tanügyminisztérium javaslatára szervezett program
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A program a 2017.08.08/1852 számú tanügyminisztériumi rendelet értelmében, azon
pedagógusoknak szól, akik az országos szinten szervezett vizsgákon, az értékelő bizottságokban
szeretnének

5.

Román nyelv tanítása az óvodában

Képző: Csetri Enikő
A képzés nyelve: magyar
Célcsoport: óvónők
Időpont/időszak: a 2017-2018-as tanév második félévében
Helyszín: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda
Időtartam: 20 óra
Részvételi díj: 85 lej
Az óvodáskorú gyermek román nyelvvel történő ismerkedése játékos formában kell történjen. A
tanulási helyzetek megteremtéséhez nagymértékben szükség van a pedagógus kreativitására,
valamint a nyelvtanulási stratégiáknak szocio-pszichológiai tényezők figyelembe vételével történő
alkalmazására. Ennek gyakorlati megvalósítására kaphat ötleteket, módszereket és technikákat a
résztvevő pedagógus.

6.

A román nyelven történő kommunikáció hatékony módszerei

Képző: Bandas Luminiţa
A képzés nyelve: román
Célcsoport: román nyelv és irodalom tanárok (a magyar tannyelvű iskolákból is)
Időpont/időszak: 2018. március
Időtartam: 20 óra
Részvételi díj: 80 lej
A képzés során a román nyelven történő kommunikáció fejlesztésére ajánlunk gyakorlati
módszereket. Az ajánlott témák segítséget nyújtanak a tanároknak ahhoz, hogy a diákok értsék és
valós helyzetekben használják a tanórán elsajátított nyelvi ismereteiket.

7.

A tanári szemléletmód és gyakorlat az új román nyelv és irodalom
tantervben**

Képzők: Nuț Steluța, Stîngă Manuela Nicoleta
Célcsoport: román nyelv és irodalom tanárok
Időpont/időszak: 2018. március.
Időtartam: 10 óra
Részvételi díj: 40 lej
A képzésen résztvevő romántanárok segítséget kapnak az új tanterv sajátosságainak megértésében
és gyakorlati alkalmazásában.
A ** program prioritást élvez a 2017-es költségvetési évben, így a részvételi díjat a továbbképzési alapból
fedezik.
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8.

Az új román nyelv és irodalom tanterv a magyar tannyelvű osztályokban**

Képzők: Forgó Erika, Szőcs Imre
A képzés nyelve: magyar
Célcsoport: gimnáziumban tanító román nyelv és irodalom tanárok (a magyar tannyelvű
iskolákból)
Időpont/időszak: 2017-2018-as tanév második féléve
Időtartam: 12 óra
Részvételi díj: 60 lej
A magyar tannyelvű iskolák számára megjeleny új tanterv lehetőséget ad a szemléletváltásra és a
módszertani stratégiák újragondolására. A képzés a tanterv sajátos elemeinek kiemelésére,
tudatosítására összpontosít, kihangsúlyozva, hogy az új szmlélet gyakorlati kivitelezése lehetőséget
biztosít az élményszerű nyelvtanításra és a román nyelvű hatékony, eredményes kommunikációs
készségek kialakítására.
A ** program prioritást élvez a 2017-es költségvetési évben, így a részvételi díjat a továbbképzési alapból
fedezik.

9.

Az összevont osztályok oktatási tevékenységének tervezése, megszervezése,
lebonyolítása

Képző: Mîndru Elena
A képzés nyelve: román
Célcsoport: Maroshévíz körzet tanítói
Időpont/időszak: 2018. február–március
Időtartam: 16 óra
A Tanfelügyelőség által támogatott program
Az összevont osztályok számának növekedése, a tanítók alapképzésében észlelt hiányosságok,
valamint az órahallgatások, ellenőrzések alatt tapasztalt problémák indokolják a képzés
megszervezését.

10. Az óvodás gyermek megismerése
Képző: Márton Adél
A képzés nyelve: magyar
Célcsoport: óvónők
Helyszín/ Időpont: - Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Csíkszereda/ 2017 november 2,3,4
- Marosvásárhely/ 2018. április 14,15; 21,22

Időtartam: 24 óra
Részvételi díj: 95 lej
Az óvódás korú gyermekek megismerése rendkívül fontos annak érdekében, hogy az életkori
sajátosságokat, valamint a kognitív képességek különbözőségét a pedagógus az óvodások előnyére
fordíthassa.
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11. Online alkalmazások az idegen nyelvek tanításában
Képzők: Bartolf Hedwig, Szabó Béla-Attila
A képzés nyelve: román, magyar
Célcsoport: idegennyelv tanárok
Időpont/időszak: 2018. március
Időtartam: 6 óra
Részvételi díj: 25 lej
A számítástechnikai eszközök, az internet, különböző szoftverek lehetőséget nyújtanak az idegen
nyelvek tanulására és alkalmasak a tanulói motiváltság felkeltésére. Az online tananyagok sokkal
érdekesebbek, életszerűbbek, aktuálisabbak, több érdekes és motiváló vizuális elemet
tartalmaznak, mint a hagyományosak.

12. Modern megoldások innovatív pedagógusoknak
Képzők: Dr. Kovásznai Ágnes
A képzés nyelve: román, magyar
Célcsoport: óvónők, tanítók, tanárok
Időpont/időszak: 2017-2018-as tanév második féléve
Időtartam: 20 óra
Részvételi díj: 80 lej
A pedagógusok körében az elmúlt években egyre inkább nagyobb az érdeklődés a nyelvi és a
digitális technológiai készségek fejleszése iránt. Egyrészt azért, mert e kompetenciák fejlesztése
révén egyszerűbbé válik számukra az interneten elérhető tömérdek, változatos szakanyagokhoz
való hozzáférés, illetve ezek felhasználása a tanítási-tanulási folyamatban. Másrészt, segít a
nemzetközi programokhoz és pályázatokhoz való hozzáférésben is.
A résztvevőknek olyan internetes szakoldalakat mutatunk be, amelyek segítségével egyénileg
tanulhatják az angol nyelvet. Ezek használati lehetőségeiről útbaigazítást kapnak, ily módon
lehetővé válik számukra, hogy folytathassák az egyéni tanulást a képzés lejárta után is. Továbbá a
résztvevők számos internetes szakoldallal is megismerkedhetnek, ahol a pedagógusi munkájukban
felhasználható, változatos segédanyaghoz juthatnak hozzá.

13. A tanulási zavarokra való veszélyeztetettséget mutató gyerekek kiszűrése,
felmérése és fejlesztése
Képző: Kovács Zsuzsánna
A képzés nyelve: magyar
Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok
Időpont/időszak: 2017-2018-as tanév második féléve
Időtartam: 20 óra
Részvételi díj: 80 lej
A képzés során bemutatásra kerülnek a tanulási zavarokat kiszűrő eszközök, a lemaradást
előidéző részképességek azonosításának módjai, egyéni, differenciált fejlesztési tervek, valamint
csoportosan is alkalmazható fejlesztő játékok.
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14. A zeneterápia alkalmazása a sajátos nevelési igényű gyermekek
rehabilitációjában
Képzők: Szabó Maria-Monica, Kristóf Károly
A képzés nyelve: román, magyar
Célcsoport: tanítók, óvónők, osztályfőnökök, pszichológusok, gyógypedagógusok, fejlesztő
pedagógusok, speciális igényű gyermekekkel, emocionális zavarral küszködő gyermekekkel vagy
viselkedés-zavaros gyermekekkel foglalkozók.
Időpont/időszak: 2017-2018-as tanév második féléve
Időtartam: 20 óra
Részvételi díj: 200 lej
A képzésen, a résztvevők az aktív zeneterápiás beavatkozás elveit és stratégiáit sajátíthatják el. Az
aktív zeneterápia a hangokra, a zenére való ösztönös veleszületett emberi reakción alapszik. A
módszer hatékonysága bebizonyított. A zene és a hang mint médium, lehetővé teszi egy
biztonságos, megtartó kapcsolat kialakítását, új kommunikációs csatornák felfedezését, a
személyközi kapcsolatok játékos gyakorlását. A hangszeres zenés játékok serkentik a szenzoros
integrációt, az érzelmek befolyásolását és kifejezését, az érzelmi intelligencia fejlesztését. A képzés
nem igényel különleges zenei ismereteket

15. Nevelési-oktatási intézményvezetői alapismeretek
Képzők: Bartolf Hedwig, Erőss Piroska
A képzés nyelve: román, magyar
Célcsoport: öt évnél kevesebb tapasztalattal rendelkező igazgatók, igazgatóhelyettesek
Időpont/időszak: 2018. január–február
Időtartam: 24 óra
A Tanfelügyelőség által támogatott program.
A program célja a képzésen részt vevő, öt évnél kevesebb tapasztalattal rendelkező igazgatók,
igazgatóhelyettesek alapszintű felkészítése az oktatási intézményen belüli vezetői feladatok,
valamint a fenntartói, oktatásirányítási munka szakszerű ellátására.

16. Az iskolai jogszabályok alkalmazása és ismerete
Képzők: iskolai titkárok
A képzés nyelve: román és magyar
Célcsoport: iskolai titkárok
Időpont/időszak: 2017. november
Időtartam: 24 óra
Részvételi díj: 95 lej
Az utóbbi időben bekövetkezett változások az iskolai jogszabályok területén és az ebből adódó
alklmazási nehézségek szükségessé teszik e képzés megszervezését.
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17. Európai projektek pályázása a gyakorlatban
Képző: Panaite Aurora-Antonia
A képzés nyelve: román, magyar
Célcsoport: pedagógusok, pályázati felelősök
Időpont/időszak: 2017. november
Időtartam: 16 óra
Részvételi díj: 65 lej
A pályázatírás iránt érdeklődő pedagógusoknak ajánljuk ezt a programot, akik Európai Uniós
támogatásra pályáznának.

18. Interaktív tábla
Képzők: Gyarmati Dénes, Bőjte Dániel
A képzés nyelve: román, magyar
Célcsoport: pedagógusok
Időpont/időszak: 2017-2018-as tanév első és második féléve
Időtartam: 20 óra
Részvételi díj: 80 lej
A képzés célja, hogy a pedagógusok továbbfejlesszék informatikai és IKT kompetenciáikat, s
eközben elsajátítsák azokat az ismereteket, módszereket és technikákat, amelyeket egy modern,
interaktív táblával felszerelt tanteremben integrálni tudnak a hagyományos oktatási és
tanulásszervezési módszerekkel.

19. Élményinformatika
Képző: Vad Zoltán
A képzés nyelve: magyar
Célcsoport: tanárok
Időpont/időszak: 2017-2018-as tanév második féléve
Időtartam: 20 óra
Részvételi díj: 100 lej
Pedagógusként fel kell készülnünk a digitális világ kihívásaira is. Hogyan használjuk fel a Google
űrlapokat a szülői értekezlethez vagy az online tesztkészítéshez? Hogyan mutassuk be milyen volt
az osztálykirándulás a Youtube alkotói stúdiója segítségével? Hogyan lépjünk ki a powerpoint-os
bemutatók síkjából a térbe a Prezi nyújtotta lehetőségekkel? Elképzelhető, hogy a házi feladat lehet
élmény is a diákjaink számára? Hogyan készítsünk változatos tesztkérdéseket az objektív
osztályozás érdekében? Létezik iskola a felhőben? Mitől interaktív egy tananyag? Hogyan legyünk
kreatívak? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a válaszokat a képzésen, mindezt
közérthetően, konkrét gyakorlatok és példák segítségével.
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20. Ötletek és gyakorlatok az osztályfőnöki munkában
Képzők: a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ munkatársai
A képzés nyelve: magyar, román
Célcsoport: pedagógusok, osztályfőnökök
Időpont/időszak: 2017-2018-as tanév második féléve
Időtartam: 16 óra
Részvételi díj: 65 lej
A program témája elsősorban a csapatépítés, közösségépítés, konfliktushelyzetek kezelése. A
képzés hozzájárul a résztvevő pedagógusok azon vezetői kompetenciáinak fejlesztéséhez amelyek,
a nevelési célok megvalósításában, a megfelelő módszerek és technikák kiválasztásához
szükségesek osztályfőnöki órán.

21. Család és iskola – partnerek a nevelésben
Képző: a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ munkatársai
A képzés nyelve: román, magyar
Célcsoport: pedagógusok
Időpont/időszak: 2017-2018-as tanév második féléve
Időtartam: 20 óra
Részvételi díj: 80 lej
A szülő és az iskola kapcsolata meghatározó szerepet tölt be a gyerek nevelésében. Az
együttműködés elengedhetetlen feltétele a hatékony oktatásnak, melyben kulcsszerep jut a
pedagógusnak. A képzés módszereket ajánl az együttműködés elősegítéséhez, hangsúlyozza a
család és iskola kapcsolatának fontosságát, a szülők szerepét az iskola életében és lehetőséget
nyújt a pozitív fegyelmezési módszerek megismerésére, gyakorlására.

22. Pályaorientációs tevékenységek megszervezése osztályfőnöki órákon**
Képzők: Ágoston Imola, Oproiu Ramona-Dana
A képzés nyelve: magyar, román
Célcsoport: osztályfőnökök,
Időpont/időszak: második félév
Időtartam: 20 óra
Részvételi díj: 80 lej
A pályaválasztás meghatározhatja életünk további előmenetelének mikéntjét. A megfelelő
pályaorientáció egy olyan tevékenység, amely a gyereket képességeire, érdeklődésére alapozva
egy szakmacsoport fele irányítja őt, és ezt a munkaerőpiac keresletével összehangoltan teszi. A
képzés célja, hogy a résztvevők a megszerzett ismeretek és segédanyagok segítségével a
pályaválasztás előtt álló diákok számára, egy olyan tevékenységsorozatot tudjanak összeállítani,
amely könnyebbé és tudatosabbá teszi a diákok pályaválasztását.
A ** program prioritást élvez a 2017-es költségvetési évben, így a részvételi díjat a továbbképzési alapból
fedezik.
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23. Élménypedagógia –
„Próbáld ki, tapasztald meg, csináld legközelebb még jobban!”
Képző: Vad Zoltán
A képzés nyelve: magyar
Célcsoport: tanítók, tanárok
Időpont/időszak: 2017-2018-as tanév második féléve
Időtartam: 20 óra
Részvételi díj: 100 lej
A tanulási motiváció kapcsán kulcsfontosságú az ÉLMÉNY jelentősége a tanulási folyamatban. Ha a
tanulás érzelmileg és intellektuálisan élményt jelent, akkor nő az ismeretek befogadásának
intenzitása és mélysége. Tanulásunk nem csak örömtelivé, de hatékonyabbá is válik. Az
élménypedagógiában a résztvevők egy valószerű problémát oldanak meg közösen, amely kihívást
jelent számukra, és megoldása csakis csoportos együttműködéssel kivitelezhető. Alapja a több
érzékszerven keresztül történő tapasztalati tanulás. Egy élménypedagógiai foglalkozáson az egyéni
résztvevő önmaga marad, nem játszik szerepet és nem követ forgatókönyvet. Az élménypedagógia
kiemelt célja a közösségépítés, az érzelmi intelligencia és a szociális kompetenciák fejlesztése.

24. Bábjáték
Képző: Albert Zsuzsanna
A képzés nyelve: magyar
Célcsoport: óvónők, tanítók
Időpont/időszak: 2017-2018-as tanév második féléve
Időtartam: 20 óra
Részvételi díj: 60 lej
Szeretnél több játékot az iskolában/óvodában, de a gyerekek fejlődésére kell fektetni a hangsúlyt?
Bábozással: "két legyet, egy csapásra!" A gyerekek imádják, és közben fejlődik a kézügyességük,
szépérzékük, képzeletviláguk, hangjuk, bővülnek az önkifejezési eszközeik és megtanulnak
együttműködni, megtanulják megkülönböztetni a jót a rossztól, a helyest a helytelentől. Hívjuk
segítségűl a bábokat a nevelésben!

25. Önismeret és személyiségfejlesztés színművészettel
Képzők: Oproiu Ramona-Dana, Bucur Sergiu
A képzés nyelve: román
Célcsoport: óvónők, tanítók, gimnáziumi tanárok
Időpont/időszak: 2017-2018-as tanév első/ második félév
Időtartam: 24 óra
Részvételi díj: 95 lej
A pedagógus sokrétű elvárásnak, feladatnak kell eleget tegyen, kapcsolatba kell lépnie a
diákokkal.
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26. Színek és formák – rajztechnikák
Képző: Major Melinda
A képzés nyelve: magyar
Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók
Helyszín/ Időpont: 1. csoport-haladók 2018. február 5,6,7 Csíkszereda
2. csoport-kezdők 2018. február 8,9,10 Székelyudvarhely
3. csoport-kezdők 2018. április 3,4,5 Marosvásárhely
4. csoport-haladók 2018. április 6,7,8 Marosvásárhely
Időtartam: 20 óra
Részvételi díj: 100 lej
A kreativitás fejlesztése, a szépérzék, az érzések művészeti eszközökkel való kifejezése, a
kiváncsiság és a tudásvágy felkeltése, az értelem, érzelem és akarat fejlesztése mind fontos
feladatok a pedagógus számára. Ennek érdekében, a résztvevő pedagógusoknak változatos
eszközökkel készíthető, újszerű rajztechnikákat ajánlunk.

27. A gyermekrajz a személyiség tükre
Képző: Lőrincz Csilla
A képzés nyelve: magyar
Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók
Időpont/időszak: 2017-2018-as tanév második féléve
Időtartam: 20 óra
Részvételi díj: 80 lej
A gyerekek egyik fő tevékenysége a rajz, amely alapját képezi a pszhicológiai felmérésnek.
A képzésen résztvevők az óvódáskorú gyerekek megismerésének rajzra alapuló eszközeivel
ismerkedhetnek meg.

28. Népművészet és hagyományőrzés - Bútorfestés II.
Képző: Tifán Irén
A képzés nyelve: magyar
Célcsoport: óvónők, tanítók
Időpont/időszak: 2018. április
Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola Székelyudvarhely
Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda
Időtartam: 20 óra
Részvételi díj: 80 lej
A hagyományőrzés, mint értékátadás, hozzájárul a gyermekek személyiségének fejlesztése mellett,
a kreativitás, az esztétikai érzék fejlesztéséhez, ugyanakkor a néphagyomány és népművészet iránti
tisztelet, attitűd kialakításához. Az idei programot azoknak ajánljuk, akik az előző években már részt
vettek bútorfestés képzéseken.
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29. A csapatépítés, csapatépítő tréning
Képző: Majla Géza, pszichológusok
A képzés nyelve: magyar és román
Célcsoport: pedagógusok
Időpont/időszak: 2017-2018-as tanév első és második féléve
Időtartam: 20 óra
Részvételi díj: 80 lej
A csapatépítésen való részvétel segít egy összetartó munkaközösség létrehozásában, melynek
közös céljai és célkitűzései vannak. Mikor egy közösséget próbálunk összekovácsolni, fontos, hogy
azonosítsuk a csapattagok erős és gyenge pontjait. Lehetővé tesszük, hogy olyan feladatokkal
lássuk el őket, melyeket sikeresen meg tudnak majd oldani. A sokszor különböző csoportokból
származó személyeknek jól meghatározott szerepük van egy szervezeten vagy egy projekten belül.
Egy csapatépítés célja az, hogy a benne résztvevő személyek megértsék: függnek egymástól és a
közös cél érdekében össze kell dolgozniuk.
A csapatépítés, csapatépítő tréning célja, hogy segítsen felfedezni, kifejleszteni és hasznosítani a
munkatársak alvó és kihasználatlan képességeit, amelyek a továbbiakban segíteni fogják az adott
közösséget a rejtett lehetőségek feltárásában. A tréning során azok a munkatársi viszonyok
erősödnek, amelyek elengedhetetlenek az eredményes csapatmunkához.

30. Resztoratív gyakorlatok – alapképzés
Képző: Vidia Negrea
A képzés nyelve: magyar és román
Célcsoport: iskolai tanácsadók, pedagógusok
Időpont/időszak: 2017. november - 2018. április
Időtartam: 40 óra
Részvételi díj: 1000 lej (a díjat, a szolgáltató (IIRP - International Institute for Restorative Practices
szabta meg)
A képzésen résztvevők hatékony eszközöket kapnak arra, hogy megszüntessék a szabálysértő,
diszkordáns vagy agresszív magatartást és a konfliktus következményeként sérült kapcsolatokat
helyreállítsák egyéni és csoportos felelősségvállalással.

31. A hallássérült gyermek - perspektívák, lehetőségek. A naturál-verbális
terápia
Képző: Gál Katalin
A képzés nyelve: magyar és román
Célcsoport: iskolai tanácsadók, pedagógusok
Időpont/időszak: 2018. március-május
Helyszín: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda
Időtartam: 20 óra
Részvételi díj: 80 lej
A képzés célja, hogy a hallássérült gyermekek naturál-verbális terápiájában használt
gyakorlatokkal, játékokkal ismerkedtesse meg a résztvevőket.
Apáczai Csere János Pedagógusok Háza programajánlata, 2018-2018
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32. Mozgásutánzás, improvizáció és balett az óvódáskorú és az elemi iskolás
gyermekek mentális fejlődésének és motorikus készségének fejlesztésére
Képző: Svella Adél
A képzés nyelve: magyar
Célcsoport: óvónők, tanítók
Időpont/időszak: 2018. január-február
Helyszín: a képzést befogadó óvóda/ iskola tornaterme
Időtartam: 20 óra
Részvételi díj: 80 lej
A torna, a mozgás és a tánc a klasszikus zenével karöltve, segíti a gyermek harmonikus testi és
lelki fejlődését. A klasszikus balett alapelemeinek alkalmazása fejleszti a mozgáskoordinációt, a
térérzéket valamint az önfegyelem kialakulását. Az improvizáció gyakorlása már kezdeti szinten is
fejleszti a tanuló kifejezőkészségét, problémamegoldó képességét, növeli önbizalmát. A tánc és
mozgás tanítása fontos a szociális kompetencia, az önismeret és társas kultúra fejlesztése
szempontjából is.

33. Új lehetőségek a magyar anyanyelv és irodalom oktatásában**
Képző: Kádár Edith
Célcsoport: magyr nyelv és irodalom tanárok
Időpont: 2017. szeptember
Időtartam: 20 óra
A ** program prioritást élvez a 2017-es költségvetési évben, így a részvételi díjat a továbbképzési alapból
fedezik.
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II. AKKREDITÁLT PROGRAMOK
Beiratkozás
Az akkreditált programokra a beiratkozás on-line történik, az intézményünk honlapján:
http://ccd.eduhr.ro. Ugyanitt részleteket találnak ezekről a programokról.
Csoportalakítás
Egy program indításához 25 pedagógus beiratkozására/részvételére van szükség.
Amint egy csoport kialakítható, időpontegyeztetés következik a képzővel/képzőkkel, esetleg a
programot szolgáltató vagy az akkreditált helyszínt biztosító intézményekkel, aztán a program
indulását a Tanügyminisztériumban történő bejelentését/jóváhagyását követően, minden
beiratkozott pedagógust, valamint intézményét e-mailben/honlapunkon értesítünk a program
indulásának részleteiről. Ezek után kell a Beiratkozási dossziét benyújtani és a részvételi díjat
kifizetni.
Beiratkozási dosszié
A résztvevőknek a program indulása előtt össze kell állítaniuk egy Beiratkozási dossziét, amelyet
az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza módszertanos tanárainál/ programfelelősnél kell leadni,
a következő dokumentumokkal:






Beiratkozási ív (letölthető a honlapról/ 2.sz. melléklet)
Munkahelyi igazolás, amely tartalmazza a pedagógus által betöltött munkakört és a
végzett szakot
A következő dokumentumok fénymásolatát, amelyeket egyszerű ikolai pecséttel/aláírással
hitelesítettek:
o Személyazonossági igazolvány
o Végzettséget/célcsoporthoz való odatartozást bizonyító diploma
o Születési bizonyítvány
o Házasságlevél (névváltoztatás esetén)
A beiskolázási szerződést a tanfolyamon, első alkalommal töltik ki 2 példányban.

Részvételi díj
A részvételi díjat a program indulása előtt kell kifizetni.
Amennyiben a szolgáltató az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, a befizetést a Kincstár
csíkszeredai fiókjánál: RO71TREZ 35120E330500XXXX, C.I.F. 9854066 teheti meg, vagy készpénzzel
az intézményünk titkárságán.
Más programszolgáltató esetében a részvételi díjat a szolgáltatónak kell befizetni.
A bizonyító dokumentumot a program indulása előtt, a Beiratkozási dosszié leadásakor, illetve
legkésőbb az első képzési napon a programfelelősnek/képzőnek kérjük bemutatni. A részvételi
díjat kifizetheti a pedagógus, vagy a tanintézmény, a továbbképzési alapból.
A program lebonyolítása
Az akkreditált programokat kizárólag akkreditált helyszíneken szervezhetjük, ezért ezek a
programok a jelentkezők lakhelyétől/intézményétól függetlenül csak a megjelölt helyszíneken
bonyolíthatók.
Tanúsítványok
A program végén, a vizsga után, a résztvevőknek a Tanúsítványt (amely tartalmazza a továbbképzési
kreditpontokat ) a programot szolgáltató intézmény állítja ki. Ez hosszabb időt vehet igénybe,
elkészülésükről a résztvevőket értesítjük, átvételük személyesen történik.

Apáczai Csere János Pedagógusok Háza programajánlata, 2018-2018

16

1. Digitális kompetenciák fejlesztése
Szolgáltató: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza - Csíkszereda
Jóváhagyás száma: 3905/2014.07.18. sz. M.R.
Óraszám: 100
Kreditpontok száma: 25
Képzők: Dénes Ildikó, Gyarmati Dénes, Miklós Csaba, Pongrácz Timea, Sajgó Ştefan
Helyszínek: Apáczai Csere János Pedaógusok Háza - Csíkszereda
Fogarasy Mihály Szakközépiskola Gyergyószentmiklós
Kemény János Gimnázium Maroshévíz
Célcsoport: pedagógusok és iskolai kisegítőszemélyzet
Részvételi díj: 300 lej
A program az információs társadalomhoz kötődő technológiák magabiztos és kritikus
használatához, és ezáltal alapvető készségek kialakításához és fejlesztéséhez járul hozzá az
információs és kommunikációs technológiák terén.

2. A pedagógiai értékelés elmélete és módszertana
Szolgáltató: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza - Csíkszereda
Jóváhagyás száma: 5990/2015.12.15. sz. MR
Óraszám: 120
Kreditpontok száma: 30
Képzők: a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem oktatói
Helyszín: Apáczai Csere János Pedaógusok Háza – Csíkszereda
Célcsoport: pedagógusok általában, valamint a pedagógusvizsgákon (véglegesítő és/vagy
versenyvizsga) értékelő pedagógusok
Részvételi díj: 700 lej
A pszichológia, pedagógia és szaktudományok paradigmaváltásának eredményeként szükséges új
szemléleti alapokon megtervezni az oktatást, amelynek része az értékelési folyamat is.
Az elméleti áttekintés, valamint a választott gyakorlatok segítségével a résztvevő pedagógusoknak
lehetősége nyílik felelős és szakszerű pedagógiai értékeléshez szükséges képességeket és
ismereteket együttes rendszereként működtethető, alkalmazható tudásként hasznosítani
pedagógiai tevékenységük vagy szakmai kapcsolataik terén.

3. Oktatási intézmények hatékony menedzsmentje*
Szolgáltató: Egomundi Egyesület Călăraşi
Jóváhagyás száma: 3114/2016.02.01. sz. MR
Kreditpontok száma: 30
Képzők: közoktatási és felsőoktatási szakértők
Helyszín: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda
Célcsoport: pedagógusok, intézményvezetők, szaktanfelügyelők
A program témái:
Közoktatási intézmények vezetése
Humánerőforrás menedzsment
Vezetői kommunikáció
Minőségmenedzsment
Pedagógusi karriermenedzsment
Pályázatok tervezése, lebonyolítása és követése
Apáczai Csere János Pedagógusok Háza programajánlata, 2018-2018
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4. Változás és újítás az oktatási intézmények menedzsmentjében*
Szolgáltató: Egomundi Egyesület Călăraşi
Jóváhagyás száma: 3114/2016.02.01. sz. MR
Kreditpontok száma: 30
Képzők: közoktatási és felsőoktatási szakértők
Helyszín: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda
Célcsoport: pedagógusok, intézményvezetők, szaktanfelügyelők
A program témái:
Az innováció és a változás menedzsmentje
Marketing stratégiák és politikák
Érzelmi intelligencia
Időmenedzsment
Vészhelyzeti krízismenedzsment
Menedzsment és leadership

5. A hatékony tanulás-tanítás-értékelés módszertana*
Szolgáltató: Egomundi Egyesület Călăraşi
Jóváhagyás száma: 4475/2016.07.06. sz. MR
Kreditpontok száma: 30
Képzők: közoktatási és felsőoktatási szakértők
Helyszín: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda
Célcsoport: pedagógusok
A program témái:
A korszerű didaktikai kommunikáció alapjai
A curriculum alapelvei és távlatai
Hatékony didaktikai tervezés
Tanulási módszerek és technikák
A didaktika aktuális dimenziói
Az értékelési módszerek diverzitása
A * jelzett 90 kreditpontos programcsomag ára 1000 lej

6. A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán
Szolgáltató: Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Jóváhagyás száma: 4600/2015.07.21. sz. MR
Óraszám: 42
Kreditpontok száma: 10
Helyszínek: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda
Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola Székelyudvarhely
Célcsoport: Pedagógusok
Részvételi díj: 120 lej
A képzés célja a módszertani kommunikációs repertoár bővítése a pedagógiai kommunikációban.
A mindennapi iskolai gyakorlatban használható elméleti és gyakorlati tapasztalatszerzés/ átadás a
tanulók kommunikációs kompetenciájának fejlesztése érdekében.
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7. A modern pedagógus – Megváltozott szerepek és készségek. A változtatás
módszerei
Szolgáltató: Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége – Csíkszereda, Hargita megye
Jóváhagyás száma: 4475/2016.07.06. sz. MR
Óraszám: 42
Kreditpontok száma: 11
Helyszínek: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda
Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola Székelyudvarhely
Célcsoport: pedagógusok
Részvételi díj: 130 lej
A képzés célja a pedagógusok transzverzális kompetenciáinak fejlesztése, a modern pedagógus új
szerepeinek és kompetenciáinak felismerése és tudatosítása, a szakmai önismeret, önmegfigyelés
fejlesztése valamint innovativ módszerek alkalmazása.

8. Legyen játek a tanulás!
Szolgáltató: Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Jóváhagyás száma: 4586/2017.08.09. sz. MR
Óraszám: 42
Kreditpontok száma: 10
Helyszínek: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda
Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola Székelyudvarhely
Célcsoport: pedagógusok
Részvételi díj: 120 lej
A képzés célja olyan ismeretek közvetítése, készségek és képességek fejlesztése, amelyeknek
eredményeként a pedagógusok képesek a játék különböző formáit motiváló, személyiségfejlesztő
eszközként használni.

9. IKT és számítéstechnika a gimnáziumi osztályokban - V. osztály**
Szolgáltató: Pedagógusok Háza - Brăila
Jóváhagyás száma: 4586/2017.08.09. sz. MR
Óraszám: 60
Kreditpontok száma: 15
Helyszín: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Csíkszereda
Célcsoport: az V-ik osztályokban Számítástechnikát és IKT-t tanító pedagógusok
Részvételi díj: 190 lej
A program célja az V. osztályokban tanító tanárok felkészítése az új tantervek bevezetése
érdekében.
A ** program prioritást élvez a 2017-es költségvetési évben, így a részvételi díjat a továbbképzési alapból
fedezik.
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Sunt de acord,

Se aprobă,
Burus-Siklódi Botond

Director unitate de învăţământ

Director CCD

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
la programul avizat de M.E.N.
Denumire program:
..........................................................................................................................................
I. Date personale:
Numele şi prenumele: ........................................................................................................
CNP:.............................................. Domiciliul stabil: ..........................................................
Telefon (şcoală/acasă/telefon mobil): ................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................
II. Informaţii şcolare:
Facultatea/Colegiul absolvit: ..............................................................................................
Specializarea...........................................................
Angajat la ...........................................................................................................................
Ultimul grad didactic ......................... Obţinut în anul ........................................................
III. Observaţii:
Subsemnata/ul, ....................................................................................., declar pe propria răspundere
că informaţiile oferite sunt corecte şi reale. Sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate şi
să intre în baza de date a Casei Corpului Didactic conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date. Am luat la cunoştinţă faptul că, primirea adeverinţei de participare, se va face doar în urma
participării la activităţile didactice prevăzute în planul de învăţământ.

Data: ........................................

Semnătura: .............................................

Sunt de acord,

Se aprobă,
Burus-Siklódi Botond

Director unitate de învăţământ

Director CCD

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
la programul acreditat
Denumire program:
...........................................................................................................................................
I. Date personale:
Numele şi prenumele: ........................................................................................................
CNP:.............................................. Domiciliul stabil: ..........................................................
Telefon (şcoală/acasă/telefon mobil): ................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................
II. Informaţii şcolare:
Facultatea/Colegiul absolvit: ..............................................................................................
Specializarea...........................................................
Angajat la ...........................................................................................................................
Ultimul grad didactic ......................... Obţinut în anul ........................................................
III. Observaţii:
Subsemnata/ul, ....................................................................................., declar pe propria răspundere că
informaţiile oferite sunt corecte şi reale. Sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate şi să intre în
baza de date a Casei Corpului Didactic conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Am luat la cunoştinţă faptul
că, primirea adeverinţei de participare, se va face doar în urma participării la activităţile didactice prevăzute în
planul de învăţământ.
Prezentului Formular anexez următoarele documente:
Adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte funcţia şi specializarea
Copii după următoarele documente, semnate şi ştampilate la unitatea de învăţământ pentru conformitate
cu originalul:
Carte de identitate
Diploma/diplomele din care reiese apartenenţa la grupul ţintă
Certificat de naştere
Certificat de căsătorie (dacă este cazul)
Contract de şcolarizare (în 2 exemplare)

Data: ........................................

Semnătura: .............................................

