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Andragógus pedagógus szakirányú továbbképzési szak
A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Humánfejlesztési és Művelődéstudományi
Intézete 2019. februári kezdéssel „Andragógus pedagógus” szakirányú továbbképzést
hirdet pedagógus diplomával rendelkezők, többek közt óvodapedagógusok, tanítók,
szakoktatók, tanárok és egyéb pedagógus végzettségűek részére. A szakirányú továbbképzési szak
célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a felnőttképzési tevékenység hatékony
tervezésére és színvonalas lebonyolítására.
A képzési struktúra átfogja mindazon szakmai tartalmakat, amelyek a fenti cél megvalósulását
szolgálják.

A főbb képzési tartalmak:

andragógiai alapismeretek
a felnőttképzés jogi környezete
kutatásmódszertani ismeretek
felnőttképzési színterek jellemzői
speciális helyzetű célcsoportok jellemzői
vállalati szintű emberi erőforrás gazdálkodás
tanácsadási ismeretek
didaktikai ismeretek, curriculum-tervezés
validációs ismeretek
E-learning tananyagok tervezése
tanulási teljesítményértékelés

A végzettség várható hasznosítási területei:
•

felnőttképzési vállalkozások

•

Szakképzési Centrumok felnőttoktatási és felnőttképzési színterei

•

egyéb oktatási/képzési intézmények

•

civil szervezetek/munkaerő-piaci szolgáltatók/ifjúsági irodák

•

önkormányzatok, kulturális szféra szereplői

A képzés előnyei:

A képzés a felnőttképzési színtér szigorúan szabályozott, sajátos elvek mentén működő
szegmensében nyújt eligazodást.
A munkaerőhiány miatt a felnőttképzés valószínűleg már rövid időtávon belül is fel fog
értékelődni, különösen a Szakképzési Centrumokban.
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Ezért is várunk mindenkit, aki érdeklődik a felnőttképzés iránt, műveli vagy szeretne vele
foglalkozni. Különösen a figyelmébe ajánljuk az iskolarendszerű felnőttképzésben dolgozók
mellett azoknak is, akik felnőttképzési vállalkozásokban szakmai vezetők, vagy szeretnének
szakmai vezetők lenni, de nincs meg a törvényben előírt végzettségük. Várjuk a munkahelyi
képzésekben aktív, pedagógus diplomával rendelkező oktatókat is.

Részvétel feltétele: Pedagógusképzés képzési területen legalább
alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség
neve: andragógus pedagógus
A konzultációk általában havi rendszerességgel, esetleg három hetente, tömbösítve (csütörtök,
péntek, szombat) zajlanak.

A képzés időtartama: 2 félév (60 kredit)

A képzés költsége: 150.000 Ft/félév
A jelentkezés határideje: 2019. február 1.
A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ:
Dr. Vámosi Tamás, docens
E-mail: vamosi.tamas@pte.hu [1]

Csatolt file:

jellap_szakirtovkepz19_andrped.pdf [2]

Forrás webcím: https://btk.pte.hu/andrped
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