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„Pedagógusok felső szintű továbbképzése” című projekt
A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium sikeresen
pályázott a TÁMOP-3.1.5-09/A-0-2010-0017 kódszámú „Pedagógusképzés, a pedagógiai
kultúra fejlesztése, pedagógusok új szerepben” című pályázaton. A pályázat kiírója a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség. A program az Új Magyarország Fejlesztési Terv része.
A projekt megvalósításának időtartama: 30 hónap - 2010. március 1 - 2012. augusztus 31.
Szerződésben rögzített támogatás összege: 15.491403 Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg.
Közreműködő szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Szervezet
1134 Budapest Váci út 45 C épület

Napjainkban az új tanítási és tanulási módszerek megjelenése, a pedagógus szerepek
megváltozása nagy kihívást jelentenek pedagógusok számára. Ennek megoldásához, az új
körülményekhez való gyors alkalmazkodásra és a pedagógusok szakmai és módszertani
ismereteinek bővítésére van szükség. A program célja ezért a pedagógiai kultúra
korszerűsítése, az új módszerek elterjesztése, a pedagógiai kompetenciák szélesítése és
elmélyítése oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzések támogatásával. Ez utóbbiak
olyan szakmai területekre készítik fel a pedagógusokat, melyek támogatják a fejlesztések
hatékony és eredményes megvalósulását.
A pályázat 4 pedagógus továbbtanulását teszi lehetővé, akik mindegyike legalább 10 éve
szerezte meg az első szakképzettségét, s a 2010/2011-es tanévtől mesterképzésen vagy
szakvizsgával záruló továbbképzésen vesznek részt kettő, illetve négy féléven keresztül:
Szendrei Emma Éva és Kasza Tamás a BME Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga
szakirányú továbbképzésének Kecskemét Konzultációs Központba kihelyezett tagozatán
kezdte meg tanulmányait.
Pap Gyula a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán biológia tanári
mesterképzésre iratkozott be.
Sánta Ferenc szakvizsgázni szeretne informatika területen, melynek első éves - általános
képzését kezdte meg Budapesten az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai Karán.
A pályázat eredményeként a Toldi iskola újabb magasan képzett pedagógusokkal
büszkélkedhet, akik a tanultakat munkájukban is sikeresen tudják hasznosítani. Szeptembertől
elindultak a képzések és a komoly munka is, ezért sok sikert kívánunk nekik a továbbiakban!

