Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés – Gyakorlatvezető mentor
(könyvtár-pedagógia modul)
Gyakorlatvezető mentor választható ismeretkör (könyvtár-pedagógia modul) 3. félév

Képzési idő: összesen 4 félév - ebből a modul 1 félév (a 3. félév) keretében
Kreditszám: 120 (112 + 8) kredit
Képzési forma: levelező
Képzés helye: Pécs
Jelentkezési lap
(A jelentkezési lapokat a PTE BTK-ra kell benyújtani a honlapon leírtaknak megfelelően)
Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 22.
Jelentkezéshez szükséges a kitöltött Jelentkezési lap és a diploma (oklevél) másolata.
Beküldhető postai úton: PTE BTK Pécs, 7624 Ifjúság útja 6. és elektronikusan is:
knipl.maria@pte.hu
A képzés koordinátora: Darányiné Knipl Mária
A képzés honlapja a PTE BTK oldalán: http://btk.pte.hu/pedszakvizsga

Tájékoztató levél a képzésről:
Gyakorlatvezető mentor választható ismeretkör, könyvtár-pedagógia modul (3. félév)

A képzési modul tanterve:
A modul célja
A program elsődleges célja, hogy a könyvtárostanárok / -tanítók pedagógus szakvizsgát
szerezhessenek, ami előnyt jelent számukra a minősítési eljárásra jelentkezéskor, illetve egyik feltétele
a (gyorsított) Pedagógus II., illetve Pedagógus III. (Mestertanár) fokozatba kerülésnek.

A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés gyakorlatvezető mentor választható
ismeretkör könyvtár-pedagógia modul indításának speciális célja:
-

a könyvtár-pedagógia legújabb szakmódszertani és szaktudományos kutatási
eredmények megismerése

-

a korszerű és hatékony munkaformák, módszertani eljárások gyakorlati elsajátítása
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Elsajátítandó kompetenciák, ismeretek
A tantárgy

Óraszám

Kredit

Követelmény

Félév

Felelős oktató

A legújabb szakmódszertani kutatási
eredmények a könyvtár-pedagógia
területén

15

4

Gyakorlati
jegy

3.

Dr. Gyurcsó Júlia

A legújabb szaktudományos kutatási
eredmények a könyvtár-pedagógia
területén

15

4

Gyakorlati
jegy

3.

Dr. habil. Varga Katalin

30

8

neve

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben
A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés gyakorlatvezető mentor választható
ismeretkör könyvtár-pedagógia moduljának képzési programját azok a könyvtárostanár / -tanító
kollégák hasznosíthatják, akik szívesen mentorálnak (segítenek / támogatnak) néhány tanulót, de
vezető tanári ambíciójuk nincs.
A legújabb szakmódszertani és szaktudományos kutatási eredmények irányt mutathatnak,
kiindulási alapot, ötletet adhatnak a könyvtárhasználati órák, vagy a könyvtárban tartott szakórák
előkészítéséhez

és

módszertani

megvalósításához,

de

akár

a

könyvtárostanári

portfólió

összeállításához is.

A szakirányú továbbképzésre való felvétel előfeltételei
Felsőfokú végzettség
a) alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) tanító, óvodapedagógus,
konduktor, gyógypedagógus,
b) tanári oklevél
(Felvételi vizsga nincs.)
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