
Őszi mentorképzéseink

Kedves Kollégák!
Ígéretünkhöz  híven  jelen  hírlevelünkben  megküldjük  a  Mentor(h)áló  2.0  Program

keretében igénybe vehető képzések részleteit!
2014 őszén (októberi kezdéssel) terveink szerint az alábbi képzéseket indítjuk:

Gyakorlatvezető  mentor  szakirányú  továbbképzési  szak  (2  féléves)  -  további
részletek ITT

Gyógypedagógus szakvizsga (4 féléves) - további részletek ITT
Mentorpedagógus  pedagógus-szakvizsgára felkészítő  szakirányú továbbképzési
szak - szakvizsgázottak részére (2 féléves) - további részletek ITT

Mentorpedagógus  pedagógus-szakvizsgára felkészítő  szakirányú továbbképzési
szak - szakvizsgával nem rendelkezők részére (4 féléves) - további részletek
ITT

Valamennyi  képzésünk  helyszíne  Szeged,  a  képzési  részletek  (csoport  létszáma,

jelentkezési  feltételek,  4  féléves  képzés  esetén  a  3-4.  félév  költsége,  stb.)  a  képzés
sorában található linken, honlapunkról érhetők el!



A jelentkezés módja és ideje valamennyi képzés esetében a következő:

a  jelentkezés  a  honlapon  elérhető  jelentkezési  lapon  történik  (valamennyi
képzés  leírásának  végén  tölthető  le)  –  a  jelentkezési  lapot  kérjük  e-mailben
megküldeni  Vigh-Mácsai  Zsanett  projektasszisztens  részére  a  vighzs@jgypk.u-

szeged.hu címre
jelentkezési határidő:  2014. szeptember 18.  csütörtök 12.00 (kérjük  a határidő
betartását)

minden intézménytől 1 jelentkezési lapot várunk, amelyen az intézmény összes
jelentkezője szerepel – képzésekre bontva - létszámkorlát nincs, de túljelentkezés
esetén lásd a következő sort!

a jelentkezések beérkezése után a szakmai stáb dönt a jelentkezés elfogadásáról,
túljelentkezés esetén a felvételt nyert hallgatók személyéről
a nyertesek kiértesítése az intézményi kapcsolattartón keresztül történik

ezt  követően  kerül  sor  a  “hivatalos”  beiratkozásra,  a  szükséges  hallgatói
dokumentumok kitöltésére és megküldésére

Ahogyan  ezt  a  megyei  tájékoztató  napokon,  illetve  e-mailben  is  többször  jeleztük,  a
képzések igénybevételére (a képzések leírásánál is jelzett módon) az alábbi speciális

körülmények a jellemzők:

a  projekt  futamidejéből  adódóan  (amely  2015.  október  31-ig  tart)  az  általunk

meghirdetett képzések esetében a projekt költségvetéséből maximum 1 évet (2
félévet) tudunk finanszírozni,
ez  azt  jelenti,  hogy  a  2  féléves  képzések  -  a  felvett  hallgatók  részére  -

ingyenesek, a 4 féléves képzések esetében az 1-2. félév ingyenes, a 3-4. félév
képzési díját a hallgató (vagy fenntartója) fizeti! (kérjük ennek figyelembevételét
a jelentkezéskor),

a projektből finanszírozott képzési kapacitás – legnagyobb igyekezetünk ellenére
is  -  sajnos  korlátozott,  a  képzési  keretszámok  módosítására  sajnos  nincs
lehetőség  (túljelentkezés  esetén  a  projekt  szakmai  vezetése  a  döntés

meghozatalánál elsősorban a területi kiegyenlítődés elvét fogja alapul venni).

Kedves Kollégák!
Ez tehát a kínálat - döntsetek okosan és gyorsan! Várjuk visszajelzéseiteket és esetleges
kérdéseiteket!

A MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM munkatársai nevében üdvözlettel:
Porkoláb Mihály projektmenedzser

porkolab.mihaly@gmf.u-szeged.hu;

+36-70/455-4992

Ezt  a  hírlevelet  a  Mentor(h)áló 2.0  Program projektirodája küldte  Önnek.  Az Ön e-mail  címe az  Ön
regisztrációjakor, az Ön direkt (névjegykártya, levél, képeslap, FAX, e-mail, stb.) megkeresésekor, vagy
más legális módon került levelezési listánkba. Amennyiben nem kíván több levelet kapni, akkor kérjük,
küldjön levelet az vighzs@jgypk.u-szeged.hu címre!


