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Összeállította és szerkesztette: 
Nagy Jenőné

Továbbképzési vezető

„Az óvodáinknak, iskoláinknak nem bajnokképző tanfolyamoknak 
kellene lenniük. Nem hiszem, hogy egy versenyistálló kellene, hogy 

legyen, ahol egyetlen dolog számít, az individuális eredmények, 
a sikerek, hanem az életre felkészítő, az életnek szerves részét alkotó 
terek, ahol egy reális világba kilépésre készítjük fel a gyermekeinket.”

                                                         
                (Böjte Csaba)

Felelős kiadó:
Dr. Katona Krisztina

Dékán, főiskolai tanár
Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar

300 példányban
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Kedves Kolléganő/Kolléga!

Köszöntöm Önt a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Karán, ahol 20 éve nagy tisztelettel 
várjuk a végzett óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat, hogy megújíthassák tudá-
sukat, mély elkötelezettséggel segítsék óvodájuk, iskolájuk fejlődését, és a XXI. századi 
módszertani eljárásokat megismerhessék a szakirányú, szakvizsgás képzéseinken. Erre 
mindenképpen szükség van ahhoz, hogy akár az óvodában, akár az iskolában megvaló-
sulhasson a gyermekek, tanulók, aktív tanulása az összes tevékenységekben. Hiszen a 
köznevelési intézmények legfőbb célja olyan gyermeki, tanulói kompetenciák fejlesztése, 
amelyek kreatív alkalmazást tesznek lehetővé.

Tavaly tanévben bölcsődei gondozóknak is akkreditáltattunk egy szakirányú, szakvizsgás 
képzést, amit az idén, szeretettel ajánlunk figyelmükbe. 

A szakirányú, szakvizsgás továbbképzéseket minden évben véleménykutató kérdőívvel 
vizsgáljuk, hogy időben felszámolhassuk azokat a problémákat, amelyeket hallgatóink 
felvetnek. Évről-évre azt tapasztaljuk, hogy a hallgatóink elégedettek a szakirányú, szak-
vizsgás képzéseinkkel. 

A 2020/2021-es továbbképzési füzetben megtalálhatók a tanévre vonatkozó, pedagógus 
szakvizsgát adó, szakirányú továbbképzések, és az alapképzéseket kiegészítő nemzetiségi 
és műveltségterületi kínálatok. 
A szakirányú, szakvizsgás képzéseinket távoktatásos, intenzív kurzusokban szervez-
zük meg, melyről a következő oldalon részletes folyamatszabályozást adunk. Ha tanulmá-
nyozza, láthatja, hogy félévente intenzív kurzusokban készítjük fel a hallgatói csoportjain-
kat az otthoni tanulásra. Az intenzív heteken a jelenlét kötelező. A vizsgákat is tömbösített 
formában szervezzük meg, hogy megkíméljük Önt a sok utazástól. A kiegészítő képzé-
seket (nemzetiségi/roma  ill. műveltségterületi képzéseket) levelező képzés formájában 
szervezzük meg, általában félévente négy alkalommal – hétvégeken, péntek és szombati 
napokon.
Kiadványunk postai úton beszerezhető a Továbbképzési és Minőségfejlesztési Irodától, 
illetve letölthető gfe.hu honlapról, a továbbképzés menüpontból. Minden szakirányú, 
szakvizsgás továbbképzés tandíja három havi részletben is befizethető.
További együttműködés reményében várjuk jelentkezését a meghirdetett programjainkra.

       Szarvas, 2020. február 17.             Tisztelettel: 
         Dr. Katona Krisztina 
                                           Dékán
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KARUNK TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE
Szakirányú, szakvizsgát adó továbbképzések 

működéséről

Célunk: valamennyi szakirányú, szakvizsgát adó képzés rendszertudatos működtetése, 
valamint azonos feltételeinek kialakítása. 

Alkalmazási kör: a szakirányú, szakvizsgát adó továbbképzésre felvett, alap diplomával 
rendelkező hallgatók, valamint a képzésben részt vevő oktatók köre

Folyamatgazda: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

A folyamat auditora: Dr. Katona Krisztina dékán

• 1. A képzések jelentkezési határideje: 2020. május 15.
• 2. Jelentkezés feltétele: Óvodapedagógus vagy tanító alapképzési szakon szerzett 

szakvégzettség. Kivételt képeznek a horizontális témák, mint a kommunikációs 
technikák és a tehetségfejlesztő képzés, ahová tanári szakképzettségű pedagógusokat 
is fogadunk. Az online felületen történő jelentkezést diplomamásolatokkal, 
számlázási adatlappal, hároméves pedagógiai gyakorlatot igazoló munkáltatói 
igazolással, valamint a regisztrációs díj befizetésének igazolásával együtt fogadunk 
el.  Képzésre hároméves szakmai gyakorlattal lehet jelentkezni.

• 3. A regisztrációs díj: 3000 Ft, amit a számlázási adatlap kitöltése után átutalással 
kell rendezni. 

• 4. A jelentkezések alapján a egyetem dönt, mely képzéseket indítja.
• 5. Erről a jelentkezőket 2020. június 30-ig, a Továbbképzési Iroda értesíti ki. A 

felvételt nyert hallgatókat a Kar kollégiumában tudjuk elhelyezni, mivel kurzusainkat 
bentlakásos formában működtetjük.

• 6. Az intenzív képzés minden év augusztus utolsó, teljes hetében szerveződik, mely 
az idei évben 2020. augusztus 24 28-ig tart. Az első tanítási órán a beiratkozás 
történik. 

• 7. A képzések minden szakon a tanulási-tanítási útmutató alapján, és kidolgozott 
órarend szerint folyik, melyet minden hallgató PDF formátumban megtalál 
a honlapon, és kinyomtatva az intenzív hétre magával hoz. Az útmutató segít a 
vizsgákra történő felkészülésben, mert tartalmazza a tantárgyakat, a témaköröket, a 
szakirodalmat, a vizsgarendet és a dolgozatok leadásának határidejét. 

• 8. A vizsgák lebonyolítása, a dolgozatok kijavítása 2020. október 1-től,                                     
2020. december 1-ig tartanak.
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Pedagógus továbbképzés II. félévének intenzív hete 

• 1. A második intenzív kurzus minden tanév január második hetében szerveződik, 
bentlakásos rendszerben. 

• 2. Az első tanítási órán egyéb tanügyi adminisztráció lebonyolítása történik.
• 3. A képzések a tanulási-tanítási útmutató alapján folynak, ezért hozza magával 

az intenzív hétre.
• 4. A vizsgák lebonyolítása, a dolgozatok minősítése, a jegyek felvitele a Neptunba, 

2020. március 1-től, május 01-ig tartanak.
• 5. A záróvizsgák külön szervezéssel történnek, május harmadik, negyedik 

hetében, illetve június első hetében, alkalmazkodva a nappali és levelező tagozatok 
vizsgáihoz. 

• 6. A végzős hallgatók a szakdolgozatokat, a honlapunkra feltett szakdolgozati 
útmutató alapján készítik el, melynek leadási ideje: minden tanév április 1-je.

KARUNK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉSEIRE VONATKOZÓ RENDSZER ISMERTETÉSE
Nemzetiségi/Roma ill. műveltségterületi kiegészítő képzések működéséről 

Célunk: valamennyi kiegészítő képzés működtetése, valamint azonos feltételeinek 
kialakítása. 
Alkalmazási kör: felvett hallgatók, valamint a képzésben részt vevő oktatók köre
Folyamatgazda: Kovács Katalin tanulmányi osztály igazgatója
A folyamat auditora: Dr. Katona Krisztina dékán

A képzésekre jelentkezés határideje: 2020. május 15. 

Jelentkezés feltétele: Óvodapedagógus vagy tanító alapképzési szakon szerzett 
végzettség. A jelentkezést diplomamásolattal, valamint a regisztrációs díj befizetésének 
igazolásával, számlázási lappal együtt fogadjuk el.  
A regisztrációs díj: 3 000 Ft.

A jelentkezések alapján az intézményünk dönt, mely képzéseket indítja. 

A jelentkezőket a felvételről 2020. augusztus 15-ig a Tanulmányi Osztály értesíti. 
A felvételt nyert hallgatókat a Kar kollégiumában tudjuk elhelyezni.

E kiegészítő képzéseket (nemzetiségi/roma ill. műveltségterületi képzések) levelező 
képzés formájában szervezzük – általában félévente négy alkalommal - hétvégeken, 
péntek és szombati napokon.
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1. SZAKVIZSGÁS, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK
A GYERMEKI KOMMUNIKÁCIÓ FEJLŐDÉSÉT TÁMOGATÓ 

PEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA 
FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Jelentkezési kódszám: 1.1.  (4 félév vagy két félév)
 
Célcsoport: óvodapedagógus, tanító 
A szakvizsgás képzés célja: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés rend-
szerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési 
ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógiai program-
mal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési feladatainak ellátását.
A szakirányú képzés célja: Olyan pedagógusok képzése, akik képesek a kommunikáci-
ós készségükben különböző okokból enyhe fokban elmaradt óvodás- illetve iskoláskorú 
gyermekek készségállapotának szakszerű vizsgálatára, és fejlesztésére. 
A képzés tartalma: 

 

A képzés kezdési időpontja: 2020. augusztus 24. (lásd az 5-6. oldalon) 
A felvétel feltétele: óvodapedagógus, ill. tanító alapképzési szakon szerzett 

szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása
Részvételi díja: 120 000 Ft/fő/félév
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félévente négy alkalommal - hétvégeken, péntek és szombati 
napokon. 

11.. SSZZAAKKVVIIZZSSGGÁÁSS,,  SSZZAAKKIIRRÁÁNNYYÚÚ  TTOOVVÁÁBBBBKKÉÉPPZZÉÉSSII  SSZZAAKKOOKK

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  AA  ggyyeerrmmeekkii  kkoommmmuunniikkáácciióó  ffeejjllőőddéésséétt  ttáámmooggaattóó  
ppeeddaaggóógguuss  

sszzaakktteerrüülleetteenn  ppeeddaaggóógguuss  sszzaakkvviizzssggáárraa  ffeellkkéésszzííttőő  
sszzaakkiirráánnyyúú  ttoovváábbbbkkééppzzééssii  sszzaakk  

11..11..  
44  fféélléévv  vvaaggyy  kkéétt  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt::  óvodapedagógus, tanító    
AA  sszzaakkvviizzssggááss  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés 
rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, 
minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen,  mellyel nagymértékben segítheti a helyi 
pedagógiai programmal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési 
feladatainak ellátását.  
AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: Olyan pedagógusok képzése, akik képesek a kommunikációs 
készségükben különböző okokból enyhe fokban elmaradt óvodás- illetve iskoláskorú 
gyermekek készségállapotának szakszerű vizsgálatára, és fejlesztésére.  
AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  

KKöötteelleezzőő  iissmmeerreettkköörröökk  II--IIII..  fféélléévv..  VVáállaasszztthhaattóó  iissmmeerreettkköörröökk  IIIIII--IIVV..  fféélléévv..  
Vezetési ismeretek Gyermeknyelvi ismeretek 
Közigazgatási, jogi és államháztartási 
ismeretek 

A részképességek fejlődésének alakulása, 
összefüggései 

Minőségfejlesztési alapismeretek Nyelvi szocializáció 
Pedagógus szerepek, pedagógus etika A beszédprodukció zavarai (hangadás, 

artikuláció – beszédfolyamatosság)  
Esélyegyenlőség és szektorközi 
együttműködés A magyar nyelv hangtana 

Szervezetfejlesztés A beszédpercepció zavarai 
Pedagógiai kutatásmódszertan Nyelv és nyelvhelyesség 
Tanügy-igazgatási ismeretek Beszéddiagnosztika 
Andragógia  Irodalmi alkotások a nyelv és beszédfejl. 
A nevelés kulturális alapjai Ének, zene a nyelv és beszédfejlődés  
Európai Uniós ismeretek Mozgásfejlesztés és a nyelv  
Reflektív pedagógiai gondolkodás A kommunikációs fejlesztés technikái I. II. 

Drámajáték; Anyanyelvi játékok 
Kommunikációs technikák Készségfejlesztő munka a gyakorlatban  
SSzzaakkvviizzssggáázzootttt  ppeeddaaggóógguussookk  22  fféélléévv  
kkeeddvveezzmméénnyytt  kkaappnnaakk  aazz  úújj  sszzaakk  
eellvvééggzzééssééhheezz..  

AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ffeelleellőőssee::  
Dr. Katona Krisztina PhD főiskolai tanár 
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FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN SZAKVIZSGÁRA 
FELKÉSZÍTŐ, SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Jelentkezési kódszám: 1.2.  (4 félév vagy két félév)
 
Célcsoport: óvodapedagógus
A szakvizsgás képzés célja: a hallgató képes legyen a köznevelés rendszerét egységben 
látni, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési 
ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógiai program-
mal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési feladatainak ellátását.
A szakirányú képzés célja: A hallgató képes legyen az óvodáskorú gyermekek folya-
matos, differenciált megsegítésére, az óvodai élet tevékenységformáiba ágyazott, tudatos, 
tervszerű fejlesztésre. Továbbá megismerje a tanulási képességeket befolyásoló pszichi-
kus funkciók fejlesztésének lehetőségeit. 
A képzés tartalma: 

 

A képzés rendszere, kezdési időpontja: 2020. augusztus 24. (lásd az 5-6. oldalon) 
A felvétel feltétele: óvodapedagógus alapképzési szakon szerzett szakképzettséget 

igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása
Részvételi díja: 120 000 Ft/fő/félév

Ez a képzés Budapesten is indul, melynek képzési díja: 150 000 Ft/fő/ félév.
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AA  kkééppzzééss  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: 22002200..  aauugguusszzttuuss  2244.. (lásd az 5-6. oldalon)  
AA  ffeellvvéétteell  ffeellttéétteellee::  óvodapedagógus, ill. tanító alapképzési szakon szerzett 
szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása  
RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 120 000 Ft/fő/félév 

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  FFeejjlleesszzttőő  óóvvooddaappeeddaaggóógguuss  sszzaakktteerrüülleetteenn  
sszzaakkvviizzssggáárraa  ffeellkkéésszzííttőő,,  

sszzaakkiirráánnyyúú  ttoovváábbbbkkééppzzééssii  sszzaakk  
11..22..  

44  fféélléévv  vvaaggyy  kkéétt  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt:: óvodapedagógus  
AA  sszzaakkvviizzssggááss  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: a hallgató képes legyen a köznevelés rendszerét egységben 
látni, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési 
ismerettel rendelkezzen,  mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógiai programmal 
dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési feladatainak ellátását.  
AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: A hallgató képes legyen az óvodáskorú gyermekek folyamatos, 
differenciált megsegítésére, az óvodai élet tevékenységformáiba ágyazott, tudatos, tervszerű 
fejlesztésre. Továbbá megismerje a tanulási képességeket befolyásoló pszichikus funkciók 
fejlesztésének lehetőségeit.  
AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  

KKöötteelleezzőő  iissmmeerreettkköörröökk::  II--IIII..  fféélléévv..  VVáállaasszztthhaattóó  iissmmeerreettkköörröökk::  IIIIII--IIVV..  fféélléévv  
Vezetési ismeretek A fejlődés biológiai alapjai 
Közigazgatási, jogi és államháztartási 
ismeretek 

A megismerés fejlődéspszichológiája 

Minőségfejlesztési alapismeretek A differenciálás pszichológiája  

Pedagógus szerepek, pedagógus etika Pszicho-diagnosztikai alapismeretek 
Esélyegyenlőség és szektorközi 
együttműködés 

A gyermekek fejlődésének egyéni nyomon 
követése, fejlesztési rendszerének 
kialakítása az óvodában 

Szervezetfejlesztés Gyermeki szükségletek  

Pedagógiai kutatásmódszertan Mozgásfejlesztés 
Tanügy-igazgatási ismeretek Gyógytestnevelési alapismeretek 
Andragógia Gyógypedagógiai alapismeretek 
A nevelés kulturális alapjai A fejlesztés módszertana I-II. 
Európai Uniós ismeretek Önismeret 
Reflektív pedagógiai gondolkodás Esetismertetés 
Kommunikációs technikák A szakirányú képzés felelőse:

Rácz Tünde pszichológusSSzzaakkvviizzssggáázzootttt  ppeeddaaggóógguussookk  22  fféélléévv  
kkeeddvveezzmméénnyytt  kkaappnnaakk  eeggyy  úújj  sszzaakk  
eellvvééggzzééssééhheezz.. 
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FEJLESZTŐPEDAGÓGUS - TANÍTÓ
SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ,

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
Jelentkezési kódszám: 1.3.  (4 félév vagy két félév)

 
Célcsoport: tanító
A szakvizsgás képzés célja: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés rend-
szerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési 
ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógiai program-
mal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési feladatainak ellátását.
A szakirányú képzés célja: A végzett hallgató fejlesztő pedagógusként segíti az intéz-
ménye fejlesztő tevékenységét. Segítséget ad a kollégáinak, segíti a tanulási problémák 
megoldását. Gyűjti a jó módszereket a tanulók egyéni fejlesztéséhez. 
A képzés tartalma: 

 

A képzés rendszere, kezdési időpontja: 2020. augusztus 24. (lásd az 5-6. oldalon) 
A felvétel feltétele: tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló 

diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása.
Részvételi díja: 120 000 Ft/fő/félév

Ez a képzés Budapesten is indul, melynek képzési díja: 150 000 Ft/fő/ félév.
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AA  kkééppzzééss  rreennddsszzeerree,,  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: 22002200..  aauugguusszzttuuss  2244.. (lásd az 5-6. oldalon)  
AA  ffeellvvéétteell  ffeellttéétteellee::  óvodapedagógus alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló 
diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása  
RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 120 000 Ft/fő/félév 

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  FFeejjlleesszzttőőppeeddaaggóógguuss  --  ttaannííttóó  
sszzaakktteerrüülleetteenn  ppeeddaaggóógguuss  sszzaakkvviizzssggáárraa  ffeellkkéésszzííttőő,,  

sszzaakkiirráánnyyúú  ttoovváábbbbkkééppzzééssii  sszzaakk 
11..33..  

44  fféélléévv  vvaaggyy  kkéétt  fféélléévv  

  CCééllccssooppoorrtt:: tanító  
AA  sszzaakkvviizzssggááss  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés 
rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, 
minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen,  mellyel nagymértékben segítheti a helyi 
pedagógiai programmal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési 
feladatainak ellátását.  
AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: A végzett hallgató fejlesztő pedagógusként segíti az 
intézménye fejlesztő tevékenységét. Segítséget ad a kollégáinak, segíti a tanulási problémák 
megoldását. Gyűjti a jó módszereket a tanulók egyéni fejlesztéséhez.  
AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::    
KKöötteelleezzőő  iissmmeerreettkköörröökk  II--IIII..  fféélléévv  VVáállaasszztthhaattóó  iissmmeerreettkköörröökk  IIIIII--IIVV..  

fféélléévv  
Vezetési ismeretek A fejlődés biológiai alapjai 
Közigazgatási, jogi és államházt. ism. A megismerés fejlődéspszichológiája 
Minőségfejlesztési alapismeretek A differenciálás pszichológiája  
Pedagógus szerepek, pedagógus etika Pszicho-diagnosztikai alapismeretek 
Esélyegyenlőség és együttműködés Készségek, képességek fejlesztése 
Szervezetfejlesztés A fejlesztés módszertana 
Pedagógiai kutatásmódszertan Mozgásfejlesztés 
Tanügy-igazgatási ismeretek Tanulási stratégiák fejlesztése 
Andragógia A tanulási zavarok felismerése, fejl. 
A nevelés kulturális alapjai A fejlesztés módszertana  
Európai Uniós ismeretek Gyógytestnevelési alapismeretek 
Reflektív pedagógiai gondolkodás Gyógypedagógiai alapismeretek 
Kommunikációs technikák Önismeret, Esetismertetés 
SSzzaakkvviizzssggáázzootttt  ppeeddaaggóógguussookk  22  fféélléévv  
kkeeddvveezzmméénnyytt  kkaappnnaakk  aazz  úújj  sszzaakk  eellvvééggzzééssééhheezz..  

A szakirányú képzés felelőse:
Kós Nóra pszichológus

AA  kkééppzzééss  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: 22002200..  aauugguusszzttuuss  2244.. (lásd az 5-6. oldalon)  
AA  ffeellvvéétteell  ffeellttéétteelleeii:: tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló diploma, 
valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása.  
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10

GYERMEKTÁNC AZ ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN 
SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ,

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
Jelentkezési kódszám: 1.4.  (4 félév vagy két félév)

 
Célcsoport: óvodapedagógus, tanító
A szakvizsgás képzés célja: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés rend-
szerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési 
ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógiai program-
mal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési feladatainak ellátását.
A szakirányú képzés célja: azon óvodapedagógusok, tanítók fejlesztése, akik a magyar 
szellemi kultúra, a magyar népi gyermekjáték, gyermektánc, néptánc, népzene ismere-
tében kívánják a 3-11 éves korú gyermekek komplex művészeti nevelését biztosítani. Ez 
irányú ízlésük, kreativitásuk kibontakoztatása, fejlesztése.  
A képzés tartalma: 

 

A képzés rendszere, kezdési időpontja: 2020. augusztus 24. (lásd az 5-6. oldalon) 
A felvétel feltételei: óvodapedagógus és/vagy tanító alapképzési szakon szerzett 

szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása.

Részvételi díja: 120 000 Ft/fő/félév
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RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 120 000 Ft/fő/félév 

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  GGyyeerrmmeekkttáánncc  aazz  óóvvooddáábbaann,,  iisskkoolláábbaann  

11..44..  
44  fféélléévv  vvaaggyy  kkéétt  fféélléévv  sszzaakktteerrüülleetteenn  ppeeddaaggóógguuss  sszzaakkvviizzssggáárraa  ffeellkkéésszzííttőő,,  

sszzaakkiirráánnyyúú  ttoovváábbbbkkééppzzééssii  sszzaakk  

CCééllccssooppoorrtt:: óvodapedagógus, tanító 
AA  sszzaakkvviizzssggááss  kkééppzzééss  ccéélljjaa::  a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés 
rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, 
minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen,  mellyel nagymértékben segítheti a helyi 
pedagógiai programmal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési 
feladatainak ellátását.  
AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ccéélljjaa azon óvodapedagógusok, tanítók fejlesztése, akik a magyar 
szellemi kultúra, a magyar népi gyermekjáték, gyermektánc, néptánc, népzene 
ismeretében kívánják a 3-11 éves korú gyermekek komplex művészeti nevelését 
biztosítani. Ez irányú ízlésük, kreativitásuk kibontakoztatása, fejlesztése.  
AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  

KKöötteelleezzőő  iissmmeerreettkköörröökk  
II--IIII..  fféélléévv

VVáállaasszztthhaattóó  iissmmeerreettkköörröökk  
IIIIII--IIVV..  fféélléévv

Vezetési ismeretek Népzene 
Közigazgatási, jogi és államházt. ism. Népszokások 
Minőségfejlesztési alapismeretek Táncfolklorisztika 
Pedagógus szerepek, pedagógus etika Tánctörténet 
Esélyegyenlőség és együttműködés 
Szervezetfejlesztés Népi játék, gyermektánc 
Pedagógiai kutatásmódszertan Néptánc 
Tanügy-igazgatási ismeretek Zeneismeret 
Andragógia Mozdulatelemzés,  táncolvasás 
A nevelés kulturális alapjai Tánctanítás módszertana 
Európai Uniós ismeretek 
Reflektív pedagógiai gondolkodás Tanítási gyakorlat: 
Kommunikációs technikák Óvodai, iskolai gyermektánc módszertana 
SSzzaakkvviizzssggáázzootttt  ppeeddaaggóógguussookk  22  fféélléévv  
kkeeddvveezzmméénnyytt  kkaappnnaakk  eeggyy  úújj  sszzaakk  
eellvvééggzzééssééhheezz.. 

A szakirányú képzés felelőse: 
Nagy Jenőné adjunktus
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GYÓGYTESTNEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN 
SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
Jelentkezési kódszám: 1.5.  (4 félév vagy két félév)

 
Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók
A szakvizsgás képzés célja: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés rend-
szerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési 
ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógiai program-
mal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési feladatainak ellátását.
A szakirányú képzés célja: Olyan pedagógusok képzése, akik az alapszakokra épülő ál-
talános és specifikus ismeretek elsajátítása birtokában alkalmassá válnak a 3-12 éves gyer-
mekeknél a prevenciós/korrekciós és gyógytestnevelési feladatok ellátására.
A képzés tartalma: 

 

A képzés rendszere, kezdési időpontja: 2020. augusztus 24. (lásd az 5-6. oldalon) 
A felvétel feltételei: óvodapedagógus és/vagy tanító alapképzési szakon szerzett 

szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása. 
Részvételi díja: 120 000 Ft/fő/félév

Ez a képzésünk Budapesten is indul, melynek képzési díja 150 000 Ft/fő/ félév
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AA  kkééppzzééss  rreennddsszzeerree,,  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: 22002200..  aauugguusszzttuuss  2244.. (lásd az 5-6. oldalon)  
AA  ffeellvvéétteell  ffeellttéétteelleeii:: óvodapedagógus és/vagy tanító alapképzési szakon szerzett 
szakképzettséget igazoló diploma,  valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása.  
RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 120 000 Ft/fő/félév 

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  GGyyóóggyytteessttnneevveellééss  aazz  óóvvooddáábbaann,,  iisskkoolláábbaann  
sszzaakktteerrüülleetteenn  ppeeddaaggóógguuss  sszzaakkvviizzssggáárraa  ffeellkkéésszzííttőő  

sszzaakkiirráánnyyúú  ttoovváábbbbkkééppzzééssii  sszzaakk  11..55..  
44  fféélléévv  vvaaggyy  kkéétt  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt:: óvodapedagógusok, tanítók 
AA  sszzaakkvviizzssggááss  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés 
rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, 
minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen,  mellyel nagymértékben segítheti a helyi 
pedagógiai programmal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési 
feladatainak ellátását.  
AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: Olyan pedagógusok képzése, akik az alapszakokra épülő 
általános és specifikus ismeretek elsajátítása birtokában alkalmassá válnak a 3-12 éves 
gyermekeknél a prevenciós/korrekciós és gyógytestnevelési feladatok ellátására.  
AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  

KKöötteelleezzőő  iissmmeerreettkköörröökk  
II--IIII..  fféélléévv

VVáállaasszztthhaattóó  iissmmeerreettkköörröökk  
IIIIII--IIVV..  fféélléévv

Vezetési ismeretek Mozgásfejlődés Funkcionális 
gimnasztika  

Közigazgatási, jogi és államházt. ism. Anatómia Gyakorlatelemzés 
Minőségfejlesztési alapismeretek Élettan Gyermektorna- 

vezetési gyakorlat 
Pedagógus szerepek, pedagógus etika Testkultúra elmélet Gyógytestnevelési 

vezetési gyakorlat 
Esélyegyenlőség és együttműködés Belgyógyászat / Ortopédia 
Szervezetfejlesztés Mozgásterápia és módszertan 
Pedagógiai kutatásmódszertan Gyógytestnevelés 
Tanügy-igazgatási ismeretek Atlétika és elmélete 
Andragógia Torna és elmélete 
A nevelés kulturális alapjai Testnevelési játékok 
Európai Uniós ismeretek Úszás és vízi gyakorlatok 
Reflektív pedagógiai gondolkodás Teljesítménydiagnosztika 
Kommunikációs technikák Mozgásterápia és módszertan 
SSzzaakkvviizzssggáázzootttt  ppeeddaaggóógguussookk  22  fféélléévv  
kkeeddvveezzmméénnyytt  kkaappnnaakk  eeggyy  úújj  sszzaakk  
eellvvééggzzééssééhheezz.. 

AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ffeelleellőőssee::    
Dr. Fest Sarolta PhD főiskolai tanár 
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KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, KONFLIKTUSKEZELÉS, DISPUTA
SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
Jelentkezési kódszám: 1.6.  (4 félév vagy két félév)

 
Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok
A szakvizsgás képzés célja: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés rend-
szerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési 
ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógiai program-
mal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési feladatainak ellátását.
A szakirányú képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott 
ismeretek, képességek birtokában, saját gyermekcsoportjukban tudnak konfliktusokat 
hathatósan kezelni, megoldani. Csoportfejlesztésre, különféle kommunikációs techniká-
kat alkalmaznak, anyanyelvi-kommunikációs játékok irányítására képesek. 
A képzés tartalma: 

 

A képzés rendszere, kezdési időpontja: 2020. augusztus 24. (lásd az 5-6. oldalon) 
A felvétel feltételei: óvodapedagógus, tanító és tanár alapképzési szakon szerzett 

szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása. 

Részvételi díja: 120 000 Ft/fő/félév

12 

AA  kkééppzzééss  rreennddsszzeerree,,  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: 22002200..  aauugguusszzttuuss  2244.. (lásd az 5-6. oldalon)  
AA  ffeellvvéétteell  ffeellttéétteelleeii:: óvodapedagógus és/vagy tanító alapképzési szakon szerzett 
szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása.    
RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 120 000 Ft/fő/félév 

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  KKoommmmuunniikkáácciióóss  tteecchhnniikkáákk,,  kkoonnfflliikkttuusskkeezzeellééss,,  
ddiissppuuttaa  

sszzaakktteerrüülleetteenn  ppeeddaaggóógguuss  sszzaakkvviizzssggáárraa  ffeellkkéésszzííttőő  
sszzaakkiirráánnyyúú  ttoovváábbbbkkééppzzééssii  sszzaakk  

11..66..  
44  fféélléévv  vvaaggyy  kkéétt  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt:: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok 
AA  sszzaakkvviizzssggááss  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés 
rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, 
minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen,  mellyel nagymértékben segítheti a helyi 
pedagógiai programmal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési 
feladatainak ellátását.  
AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott 
ismeretek, képességek birtokában, saját gyermekcsoportjukban tudnak konfliktusokat 
hathatósan kezelni, megoldani. Csoportfejlesztésre, különféle kommunikációs technikákat 
alkalmaznak, anyanyelvi-kommunikációs játékok irányítására képesek.  
AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  

KKöötteelleezzőő  iissmmeerreettkköörröökk  
II--IIII..  fféélléévv

VVáállaasszztthhaattóó  iissmmeerreettkköörröökk  
IIIIII--IIVV..  fféélléévv

Vezetési ismeretek Önismereti tréning 
Közigazgatási, jogi és államházt. ism. Csoportépítő kommunikációs tréning 
Minőségfejlesztési alapismeretek Szóbeli kommunikáció 
Pedagógus szerepek, pedagógus etika Írásbeli kommunikáció 
Esélyegyenlőség és együttműködés A disputázás alapfogalmai 
Szervezetfejlesztés Disputa tehetséggondozó műhelyek  

metodikája 
Pedagógiai kutatásmódszertan Számítógépes információközvetítés 
Tanügy-igazgatási ismeretek Csoport- és közösségfejlesztés 
Andragógia Személyiségfejlesztés 
A nevelés kulturális alapjai Stílus és előadásmód  
Európai Uniós ismeretek Konfliktuskezelési stratégiák 
Reflektív pedagógiai gondolkodás Gyakorlat 
Kommunikációs technikák Számítógépes információközvetítés 
SSzzaakkvviizzssggáázzootttt  ppeeddaaggóógguussookk  22  fféélléévv  
kkeeddvveezzmméénnyytt  kkaappnnaakk  eeggyy  úújj  sszzaakk  
eellvvééggzzééssééhheezz.. 

AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ffeelleellőőssee::    
Dr. Katona Krisztina PhD főiskolai tanár 

AA  kkééppzzééss  rreennddsszzeerree,,  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: 22002200..  aauugguusszzttuuss  2244.. (lásd az 5-6. oldalon)  
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KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS 
SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Jelentkezési kódszám: 1.7.  (4 félév vagy két félév)
 
Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, oktatásirányításban dolgozók
A szakvizsgás, szakirányú képzés célja: a hallgató képes legyen egységben látni a köz-
nevelés rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, minő-
ségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógi-
ai programmal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési feladatainak 
ellátását valamint felkészüljön a köznevelési intézmény vezetésére.
A képzés tartalma: 

 

A képzés rendszere, kezdési időpontja: 2020. augusztus 24. (lásd az 5-6. oldalon) 
A felvétel feltételei: óvodapedagógus, tanító, tanár alapképzési szakon szerzett 

szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása. 
Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév
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AA  ffeellvvéétteell  ffeellttéétteelleeii:: óvodapedagógus, tanító és tanár alapképzési szakon szerzett 
szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása.    
RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 120 000 Ft/fő/félév 

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  KKöözzookkttaattáássii  vveezzeettőő  ééss  ppeeddaaggóógguuss  sszzaakkvviizzssggaa  
sszzaakkiirráánnyyúú  ttoovváábbbbkkééppzzééssii  sszzaakk  11..77..  

44  fféélléévv  vvaaggyy  kkéétt  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt:: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, oktatásirányításban dolgozók 
AA  sszzaakkvviizzssggááss,,  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: a hallgató képes legyen egységben látni a 
köznevelés rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, 
minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen,  mellyel nagymértékben segítheti a helyi 
pedagógiai programmal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési 
feladatainak ellátását valamint felkészüljön a köznevelési intézmény vezetésére.  
AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  

KKöötteelleezzőő  iissmmeerreettkköörröökk  
II--IIII..  fféélléévv

VVáállaasszztthhaattóó  iissmmeerreettkköörröökk  
IIIIII--IIVV..  fféélléévv

Vezetési ismeretek Óvoda-iskola igazgatás 
Vezetői kommunikáció 

Közigazgatási, jogi és államházt. ism. Vezetési modellek a gyakorlatban 
Intézményvezetés módszertana 

Minőségfejlesztési alapismeretek A vezetés gyakorlata HR, PR 
Tréning I. 

Pedagógus szerepek, pedagógus etika Intézményi együttműködések 
Fenntartói specialitások 

Esélyegyenlőség, szektorközi 
együttműködés 

Tanügy-igazgatási gyakorlat 
Tréning II. 

Szervezetfejlesztés Pedagógiai-szakmai ellenőrzés  
Pedagógiai kutatásmódszertan Intézményvezetés - innováció 
Tanügy-igazgatási ismeretek OH működése, rendszerszintű feladatai az 

oktatási rendszer fejlesztésében 
Andragógia Fenntartó-irányítás gyakorlata 
A nevelés kulturális alapjai Szakmai támogatási rendszer  
Európai Uniós ismeretek Tehetséggondozás jogi, szakmai alapjainak 

vezetői menedzselése 
Reflektív pedagógiai gondolkodás 
Kommunikációs technikák 

F: Óvodavezetők speciális feladatai 
F: Hitéletre nevelés ped. gyakorlata 

SSzzaakkvviizzssggáázzootttt  ppeeddaaggóógguussookk  22  fféélléévv  
kkeeddvveezzmméénnyytt  kkaappnnaakk  eeggyy  úújj  sszzaakk  
eellvvééggzzééssééhheezz.. 

AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ffeelleellőőssee::    
Bíró Gyula igazgató, főiskolai meter oktató 

AA  kkééppzzééss  rreennddsszzeerree,,  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: 22002200..  aauugguusszzttuuss  2244.. (lásd az 5-6. oldalon)  
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MENTORPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Jelentkezési kódszám: 1.8.  (4 félév vagy két félév)
 
Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók
A szakvizsgás, szakirányú képzés célja: a hallgató képes legyen egységben látni a köz-
nevelés rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, minő-
ségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógi-
ai programmal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési feladatainak 
ellátását, valamint felkészüljön a gyakornokok mentorálására.

A képzés tartalma: 

 

A képzés rendszere, kezdési időpontja: 2020. augusztus 24. (lásd az 5-6. oldalon) 
A felvétel feltételei: óvodapedagógus, tanító, tanár alapképzési szakon szerzett 

szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása. 

Részvételi díja: 120 000 Ft/fő/félév 14 

AA  ffeellvvéétteell  ffeellttéétteellee::  óvodapedagógus, tanító, tanár alapképzési szakon szerzett 
szakképzettséget igazoló diploma,, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása.    
RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 140 000 Ft/fő/félév 

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  MMeennttoorrppeeddaaggóógguuss  ppeeddaaggóógguuss--sszzaakkvviizzssggáárraa  
ffeellkkéésszzííttőő  sszzaakkiirráánnyyúú  ttoovváábbbbkkééppzzééssii  sszzaakk  11..88..  

44  fféélléévv  vvaaggyy  kkéétt  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt:: óvodapedagógusok, tanítók 
AA  sszzaakkvviizzssggááss,,  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: a hallgató képes legyen egységben látni a 
köznevelés rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, 
minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen,  mellyel nagymértékben segítheti a helyi 
pedagógiai programmal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési 
feladatainak ellátását, valamint felkészüljön a gyakornokok mentorálására. 
AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  

KKöötteelleezzőő  iissmmeerreettkköörröökk  
II--IIII..  fféélléévv

VVáállaasszztthhaattóó  iissmmeerreettkköörröökk  
IIIIII--IIVV..  fféélléévv

Vezetési ismeretek Reflektív pedagógia I-II. 
Közigazgatási, jogi és államházt. ism. Mentori szakmai feladatok 
Sajátos igényű gyerekek pedagógiája és 
pszichológiája 

Szaktudományi, szakmódszertani és 
gyakorlati ismeretek a mentori munkához 

Pedagógus szerepek, pedagógus etika Fejlesztő értékelés, mérés gyakorlata 
Minőségfejlesztési alapismeretek Mentori feladatok az intézményben 
Szervezetfejlesztés Digitális pedagógia 
Pedagógiai kutatásmódszertan Innováció intézményfejlesztés, 

menedzsment 
Tanügy-igazgatási ismeretek Önművelés igényének kialakítása 
Andragógia Hatékony szakmai együttműködés és 

kommunikáció 
A nevelés kulturális alapjai A pedagógusok és a pályakezdők problémái 
Európai Uniós ismeretek Mentori szerepkör jogi alapjai 
Reflektív pedagógiai gondolkodás 
Kommunikációs technikák 

Moderátori ismeretek és tanácsadói 
technikák 

SSzzaakkvviizzssggáázzootttt  ppeeddaaggóógguussookk  22  fféélléévv  
kkeeddvveezzmméénnyytt  kkaappnnaakk  aazz  úújj  sszzaakk  
eellvvééggzzééssééhheezz.. 

AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ffeelleellőőssee::    
Dr. Lipcsei Imre PhD főiskolai tanár 

AA  kkééppzzééss  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: 22002200..  aauugguusszzttuuss  2244.. (lásd az 5-6. oldalon)  
AA  ffeellvvéétteell  ffeellttéétteellee::  óvodapedagógus, tanító, tanár alapképzési szakon szerzett 
szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása.    
RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 120 000 Ft/fő/félév 
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MULTIMÉDIÁS (E-LEARNING) TANANYAGFEJLESZTŐ
SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
Jelentkezési kódszám: 1.9.  (4 félév vagy két félév)

 
Célcsoport: tanítók, tanárok
A szakvizsgás képzés célja: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés rend-
szerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési 
ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógiai program-
mal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési feladatainak ellátását.
A szakirányú képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak multimédiás 
tananyagfejlesztésre, megváltozott feladataival járó speciális tevékenységek szakszerű el-
látására. Olyan szakmai tudás megalapozása, melynek birtokában képesek a tananyagfej-
lesztés elméletét és gyakorlatát a pedagógusok, tanulók körében is közvetíteni.
A képzés tartalma: 

 

A képzés rendszere, kezdési időpontja: 2020. augusztus 24. (lásd az 5-6. oldalon) 
A felvétel feltételei: tanító, tanári alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló 

diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása. 
Részvételi díja: 120 000 Ft/fő/félév

15 

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  MMuullttiimmééddiiááss  ((ee--lleeaarrnniinngg))  ttaannaannyyaaggffeejjlleesszzttőő  
sszzaakktteerrüülleetteenn  ppeeddaaggóógguuss  sszzaakkvviizzssggáárraa  ffeellkkéésszzííttőő  

sszzaakkiirráánnyyúú  ttoovváábbbbkkééppzzééssii  sszzaakk  
11..99..  

44  fféélléévv  vvaaggyy  kkéétt  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt:: tanítók, tanárok 
AA  sszzaakkvviizzssggááss  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés 
rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, 
minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen,  mellyel nagymértékben segítheti a helyi 
pedagógiai programmal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési 
feladatainak ellátását.  
AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak multimédiás 
tananyagfejlesztésre, megváltozott feladataival járó speciális tevékenységek szakszerű 
ellátására. Olyan szakmai tudás megalapozása, melynek birtokában képesek a 
tananyagfejlesztés elméletét és gyakorlatát a pedagógusok, tanulók körében is közvetíteni. 
AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  

KKöötteelleezzőő  iissmmeerreettkköörröökk  II--IIII..  fféélléévv  VVáállaasszztthhaattóó  iissmmeerreettkköörröökk  IIIIII--IIVV..  
fféélléévv  

Vezetési ismeretek Digitális pedagógia 1-2 
Közigazgatási, jogi és államházt. ism. Tananyagfejlesztés elméleti alapjai 1-2 
Minőségfejlesztési alapismeretek Internet alapismeretek 
Pedagógus szerepek, pedagógus etika Interaktív tábla és gondolattérképek 

Esélyegyenlőség, szektorközi 
együttműködés Multimédiakészítés 1-2 

Pedagógiai kutatásmódszertan Design 1-2 
Tanügy-igazgatási ismeretek Képszerkesztés 1-2 
Andragógia Filmszerkesztés 1-2 
 A nevelés kulturális alapjai  Webszerkesztés 1-2 
Európai Uniós ismeretek Hangszerkesztés 
Reflektív pedagógiai gondolkodás Moodle keretrendszer 1-2 

Kommunikációs technikák Szakmai gyakorlat 1-2 
SSzzaakkvviizzssggáázzootttt  ppeeddaaggóógguussookk  22  fféélléévv  
kkeeddvveezzmméénnyytt  kkaappnnaakk,,  vviisszzoonntt  aa  
kköötteelleezzőő  iissmmeerreetteekkbbőőll  zzáárróóvviizzssggáátt  
tteesszznneekk.. 

AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ffeelleellőőssee::  
Szabóné Dr. Balogh Ágota PhD adjunktus

AA  kkééppzzééss  rreennddsszzeerree,,  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: 22002200..  aauugguusszzttuuss  2244 (lásd az 5-6. oldalon)  
AA  ffeellvvéétteell  ffeellttéétteellee::  tanító, tanári alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló 
diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása.    
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„ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL” MINISZTÉRIUM ÁLTAL 
JÓVÁHAGYOTT ALTERNATÍV ÓVODAPEDAGÓGIAI PROGRAM SZAKTERÜLETEN 
PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Jelentkezési kódszám: 1.10.  (4 félév vagy két félév)
 
Célcsoport: óvodapedagógus
A szakvizsgás képzés célja: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés rend-
szerét, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közne-
velési intézményét. 
A szakirányú képzés célja: Az alternatív program negyedik kiadásának részletes értel-
mezése, neveléselméletének tisztázása. Az újszerűen értelmezett tevékenységek tartalmi, 
tanulási, módszertani eszközrendszerének átláttatása. 
A képzés tartalma: 

 

A képzés kezdési időpontja: 2020. augusztus 24. (lásd az 5-6. oldalon) 
A felvétel feltétele: óvodapedagógus alapképzési szakon szerzett szakképzettséget 

igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása.   
Részvételi díja: 120 000 Ft/fő/félév

16 

RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 120 000 Ft/fő/félév 

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  „„ÓÓvvooddaaii  nneevveellééss  aa  mműűvvéésszzeetteekk  eesszzkköözzeeiivveell””  
mmiinniisszzttéérriiuumm  áállttaall  jjóóvvááhhaaggyyootttt  aalltteerrnnaattíívv  

óóvvooddaappeeddaaggóóggiiaaii  pprrooggrraamm  
sszzaakktteerrüülleetteenn  ppeeddaaggóógguuss  sszzaakkvviizzssggáárraa  ffeellkkéésszzííttőő  

sszzaakkiirráánnyyúú  ttoovváábbbbkkééppzzééssii  sszzaakk  

11..1100..  
44  fféélléévv  vvaaggyy  kkéétt  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt:: óvodapedagógus   
AA  sszzaakkvviizzssggááss  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés 
rendszerét, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógiai programmal dolgozó 
köznevelési intézményét.  
AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: Az alternatív program negyedik kiadásának részletes 
értelmezése, neveléselméletének tisztázása. Az újszerűen értelmezett tevékenységek 
tartalmi, tanulási, módszertani eszközrendszerének átláttatása.  

KKöötteelleezzőő  iissmmeerreettkköörröökk  
II--IIII..  fféélléévv

VVáállaasszztthhaattóó  iissmmeerreettkköörröökk  
IIIIII--IIVV..  fféélléévv

Vezetési ismeretek A program elmélete, rendszere  
Közigazgatási, jogi és államházt. ism. Bátorító nevelés elmélete 

Bátorító nevelés gyakorlata  
Minőségfejlesztési alapismeretek A program nevelési és tevékenységkerete 
Pedagógus szerepek, pedagógus etika Játék, játékba integrált tevékenység 

módszertana 
Esélyegyenlőség és együttműködés Vers, mese igényes előadása 

Vers, mese, dramatikus játék módszertana 
Szervezetfejlesztés Éneklés, furulyázás, többszólamú ének 

Ének-zene, énekes játék gyermektánc, 
zenehallgatás módszertana  

Pedagógiai kutatásmódszertan Önkifejezés a rajz, mintázás, festés, kézimunka 
területén 
Rajz – mintázás - festés kézimunka 
módszertana 

Tanügy-igazgatási ismeretek Mozgás, mozgásos játék módszertana 
Andragógia Projektpedagógia módszertana 
A nevelés kulturális alapjai A program személyi feltételei  
Európai Uniós ismeretek A program értékelési rendszere 
Reflektív pedagógiai gondolkodás 
Kommunikációs technikák 

A gyermekek egyéni fejlődésének nyomon 
követése, és a tehetséggondozás bevezetése  

SSzzaakkvviizzssggáázzootttt  ppeeddaaggóógguussookk  22  fféélléévv  
kkeeddvveezzmméénnyytt  kkaappnnaakk  eeggyy  úújj  sszzaakk  eellvvééggzzééssééhheezz..    

AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ffeelleellőőssee::    
Nagy Jenőné adjunktus 

AA  kkééppzzééss  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: 22002200..  aauugguusszzttuuss  2244.. (lásd az 5-6. oldalon)  
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0-3 ÉVES KOROSZTÁLYÚ GYERMEKEK NEVELÉSE, GONDOZÁSA 
TERÜLETEN PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ 

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 
Jelentkezési kódszám: 1.11.  (4 félév vagy két félév)

 
Célcsoport:  Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakok 
   (korábban főiskolai képzések) valamelyikén szerzett oklevél.
A szakvizsgás képzés célja: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés rend-
szerét, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közne-
velési intézményeket. 
A szakirányú képzés célja: a 0-3 éves korosztály nevelésének, gondozásának minőségi 
megvalósítására és minőségi szakmai-módszertani fejlesztésére való felkészítés.
A képzés tartalma: 

 

A képzés rendszere, kezdési időpontja: 2020. augusztus 24. (lásd az 5-6. oldalon) 
A felvétel feltétele: főiskolai képzések valamelyikén szerzett oklevél, valamint 

hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása. 
Részvételi díja: 120 000 Ft/fő/félév

17 

AA  ffeellvvéétteell  ffeellttéétteellee::  óvodapedagógus alapképzési szakon szerzett szakképzettséget igazoló 
diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása.        
RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 120 000 Ft/fő/félév 

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  00--33  éévveess  kkoorroosszzttáállyyúú  ggyyeerrmmeekkeekk  nneevveellééssee,,  ggoonnddoozzáássaa
tteerrüülleetteenn  ppeeddaaggóógguuss--sszzaakkvviizzssggáárraa  ffeellkkéésszzííttőő  sszzaakkiirráánnyyúú  
ttoovváábbbbkkééppzzééssii  sszzaakk    11..1111..  

44  fféélléévv  vvaaggyy  kkéétt  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt::  Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakok (korábban főiskolai 
képzések) valamelyikén szerzett oklevél. 
AA  sszzaakkvviizzssggááss  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés 
rendszerét, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógiai programmal dolgozó 
köznevelési intézményeket.  
AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: a 0-3 éves korosztály nevelésének, gondozásának minőségi 
megvalósítására és minőségi szakmai-módszertani fejlesztésére való felkészítés. 
KKééppzzééss  ttaarrttaallmmaa  

KKöötteelleezzőő  iissmmeerreettkköörröökk  
II--IIII..  fféélléévv

VVáállaasszztthhaattóó  iissmmeerreettkköörröökk  
IIIIII--IIVV..  fféélléévv

Vezetési ismeretek Tartalmi és módszertani megújulás a 
kisgyermekek nevelésében 

Közigazgatási, jogi és államházt. ism. Kisgyermekkor fejlődéslélektana 
Minőségfejlesztési alapismeretek Gyermek-gyermek, gyermek - felnőtt 

kapcsolatainak formálása 
Pedagógus szerepek, pedagógus etika A gyermekek fejlődésének nyomon követése 

Esélyegyenlőség és együttműködés Megfigyelés– nevelés – fejlesztés 
Szervezetfejlesztés Inkluzív nevelés 
Pedagógiai kutatásmódszertan Játékpedagógia 
Tanügy-igazgatási ismeretek Művészetek eszközeivel nevelő bölcsődék 

pedagógiája 
Andragógia Zenei szituációk és zenehallgatás tervezése 

bölcsődében 

A nevelés kulturális alapjai Kisgyermeknevelő szakmai 
kompetenciáinak fejlesztése 

Európai Uniós ismeretek A bölcsőde irányítása, tartalmi 
munkájának fejlesztése 

Reflektív pedagógiai gondolkodás Az intézmények szervezete, működése, 
kapcsolatrendszere 

Kommunikációs technikák Bölcsődei egészségvédelem, gyermekvédelem 
SSzzaakkvviizzssggáázzootttt  ppeeddaaggóógguussookk  22  fféélléévv  kkeeddvveezzmméénnyytt  
kkaappnnaakk,,  eeggyy  úújj  sszzaakk  eellvvééggzzééssééhheezz..   

Sajátos pedagógiai, pszichológiai 
módszereket igénylő gyermekek nevelése 
A szakirányú képzés felelőse:
Dr. Katona Krisztina PhD főiskolai tanár
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PROJEKTRENDSZERŰ KÖRNYEZETI NEVELÉS SZAKTERÜLETEN 
PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ 

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
Jelentkezési kódszám: 1.12.  (4 félév vagy két félév)

 
Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók
A szakvizsgás képzés célja: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés rend-
szerét, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógiai programmal dolgozó közne-
velési intézmények önigazgatási, önfejlesztési feladatainak ellátását.
A szakirányú képzés célja: A hallgatók megismerjék a projektrendszerű tevékenységek-
re épülő környezeti nevelés elméleti alapjait és gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit. 
A képzés tartalma: 

 

A képzés rendszere, kezdési időpontja: 2020. augusztus 24. (lásd az 5-6. oldalon) 
A felvétel feltétele: óvodapedagógus, tanító alapképzési szakon szerzett 

szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása. 

Részvételi díja: 120 000 Ft/fő/félév
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AA  ffeellvvéétteell  ffeellttéétteellee::  főiskolai képzések valamelyikén szerzett oklevél, valamint hároméves 
pedagógiai gyakorlat igazolása.   
RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 120 000 Ft/fő/félév 

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  PPrroojjeekkttrreennddsszzeerrűű  kköörrnnyyeezzeettii  nneevveellééss  sszzaakktteerrüülleetteenn  
ppeeddaaggóógguuss  sszzaakkvviizzssggáárraa  ffeellkkéésszzííttőő  sszzaakkiirráánnyyúú  

ttoovváábbbbkkééppzzééssii  sszzaakk  11..1122  
44  fféélléévv  vvaaggyy  kkéétt  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt:: óvodapedagógusok, tanítók  
AA  sszzaakkvviizzssggááss  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés 
rendszerét, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógiai programmal dolgozó 
köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési feladatainak ellátását.  
AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: A hallgatók megismerjék a projektrendszerű tevékenységekre 
épülő környezeti nevelés elméleti alapjait és gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit.  
AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  
KKöötteelleezzőő  iissmmeerreettkköörröökk  II--IIII..  fféélléévv  VVáállaasszztthhaattóó  iissmmeerreettkköörröökk  IIIIII--IIVV..  fféélléévv  
Vezetési ismeretek Növény- és állatismeret 
Közigazgatási, jogi és államházt. ism. Biogeográfia és az ökológia alapjai 
Minőségfejlesztési alapismeretek Humánökológia, emberközpontú 

megközelítés 
Pedagógus szerepek, pedagógus etika A környezeti nevelés pedagógiai és 

pszichológiai alapjai 
Esélyegyenlőség, szektorközi 
együttműködés 

Környezeti tevékenységek és természetismeret 
módszertana 

Szervezetfejlesztés Természettudományos ismeretszerzés 
könyvtárban, CD-ROM és interneten 

Pedagógiai kutatásmódszertan Természetvédelem Magyarországon 
Tanügy-igazgatási ismeretek 
Kommunikációs technikák 

Lokálpatrióta szemlélet és helyi környezeti 
problémák 

Andragógia Projekt jellegű, problémaalapú 
tapasztalatszerzések módszertana 

A nevelés kulturális alapjai Erdei óvoda és iskola módszerei 
Európai Uniós ismeretek Játékos környezeti tapasztalatszerzés  
Reflektív pedagógiai gondolkodás 
Kommunikációs technikák 

Terepgyakorlat a KMNP tanösvényén 

SSzzaakkvviizzssggáázzootttt  ppeeddaaggóógguussookk  22  fféélléévv  
kkeeddvveezzmméénnyytt  kkaappnnaakk,,  eeggyy  úújj  sszzaakk  
eellvvééggzzééssééhheezz.. 

AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ffeelleellőőssee::  
Dr. Soós István PhD főiskolai docens 

AA  kkééppzzééss  rreennddsszzeerree,,  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: 22002200..  aauugguusszzttuuss  2244.. (lásd az 5-6. oldalon)  
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SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁCIÓS 
PEDAGÓGUSA SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA 

FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 
Jelentkezési kódszám: 1.13.  (4 félév vagy két félév)

 
Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók,
A szakvizsgás képzés célja: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés rend-
szerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési 
ismerettel rendelkezzen. 
A szakirányú képzés célja: Az oktatás során megújult módszereket, ismereteket, a kü-
lönböző fejlesztő-terápiák, foglalkozások szervezését, vezetését sajátítsák el. Ismerjék az 
óvodás, kisiskolás korosztály speciális szükségleteit, a képesség deficitek diagnosztikáját 
és a fejlesztéshez szükséges módszereket, eszközöket.
A képzés tartalma: 

 

A képzés rendszere, kezdési időpontja: 2020. augusztus 24. (lásd az 5-6. oldalon) 
A felvétel feltétele: óvodapedagógus, tanító alapképzési szakon szerzett 

szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása. 

Részvételi díja: 120 000 Ft/fő/félév
19 

AA  ffeellvvéétteell  ffeellttéétteellee::  óvodapedagógus, tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettséget 
igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása.    
RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 120 000 Ft/fő/félév 

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  SSaajjááttooss  nneevveellééssii  iiggéénnyyűű  ggyyeerrmmeekkeekk  iinntteeggrráácciióóss  
ppeeddaaggóógguussaa  sszzaakktteerrüülleetteenn  ppeeddaaggóógguuss  sszzaakkvviizzssggáárraa  

ffeellkkéésszzííttőő  sszzaakkiirráánnyyúú  ttoovváábbbbkkééppzzééssii  sszzaakk  
11..1133..  

44  fféélléévv  vvaaggyy  kkéétt  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt:: óvodapedagógusok, tanítók,  
AA  sszzaakkvviizzssggááss  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés 
rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, 
minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen.    
AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: Az oktatás során megújult módszereket, ismereteket, a 
különböző fejlesztő-terápiák, foglalkozások szervezését, vezetését sajátítsák el. Ismerjék az 
óvodás, kisiskolás korosztály speciális szükségleteit, a képesség deficitek diagnosztikáját és 
a fejlesztéshez szükséges módszereket, eszközöket. 

AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa:: 
KKöötteelleezzőő  iissmmeerreettkköörröökk  

II--IIII..  fféélléévv
VVáállaasszztthhaattóó  iissmmeerreettkköörröökk  

IIIIII--IIVV..  fféélléévv
Vezetési ismeretek Speciális pszichológiai ismeretek 
Közigazgatási, jogi és államházt. ism. Sajátos nevelési igényű fejlesztés rendszere 
Minőségfejlesztési alapismeretek Tanulási zavar, veszélyeztetettség 
Pedagógus szerepek, pedagógus etika Beilleszkedési zavarok terápiája 
Esélyegyenlőség és együttműködés Szakmai kompetencia-fejlesztő tréning 
Szervezetfejlesztés Differenciálás pedagógiája 
Pedagógiai kutatásmódszertan Egyéni képességfejlesztés technikái 

(esetismertetés) 
Tanügy-igazgatási ismeretek 
Kommunikációs technikák 

Gyógypedagógiai diagnosztika 

Andragógia Tanulási zavar kezelése, Szakmai gyakorlat 
(hátrányos helyzetű iskolában) 

A nevelés kulturális alapjai Pedagógiai diagnosztika 
Európai Uniós ismeretek Integrált osztályok vezetése 
Reflektív pedagógiai gondolkodás Hospitálás: szimulációs gyakorlat 

Kommunikációs technikák AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ffeelleellőőssee::  
Dr. Lipcsei Imre PhD főiskolai tanár 

AA  kkééppzzééss  rreennddsszzeerree,,  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: 22002200..  aauugguusszzttuuss  2244.. (lásd az 5-6. oldalon)  
AA  ffeellvvéétteell  ffeellttéétteellee::  óvodapedagógus, tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettséget 
igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása.    

19



20

TEHETSÉGFEJLESZTŐ
SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
Jelentkezési kódszám: 1.14.  (4 félév vagy két félév)

 
Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok
A szakvizsgás képzés célja: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés rend-
szerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési 
ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógiai program-
mal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési feladatainak ellátását.
A szakirányú képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak 
a 3-14 éves korú gyermekek különböző nevelési-oktatási intézményeiben a tehetséges 
gyermekek felismerésére, azonosítására és fejlesztésére, megváltozott feladataival járó 
speciális tevékenységek szakszerű ellátására.
A képzés tartalma: 

 

A képzés kezdési időpontja: 2020. augusztus 24. (lásd az 5-6. oldalon) 
A felvétel feltétele: óvodapedagógus, tanító, tanári alapképzési szakon szerzett 

szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása. 
Részvételi díja: 120 000 Ft/fő/félév

Ez a képzésünk Budapesten is indul, melynek képzési díja 150 000 Ft/fő/félév20 

RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 120 000 Ft/fő/félév 

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  TTeehheettssééggffeejjlleesszzttőő  
sszzaakktteerrüülleetteenn  ppeeddaaggóógguuss  sszzaakkvviizzssggáárraa  ffeellkkéésszzííttőő  

sszzaakkiirráánnyyúú  ttoovváábbbbkkééppzzééssii  sszzaakk  
11..1144..  

44  fféélléévv  vvaaggyy  kkéétt  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt:: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok 
AA  sszzaakkvviizzssggááss  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: a hallgató képes legyen egységben látni a köznevelés 
rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, jogi, vezetési, 
minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen,  mellyel nagymértékben segítheti a helyi 
pedagógiai programmal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési 
feladatainak ellátását.  
AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a 
3-14 éves korú gyermekek különböző nevelési-oktatási intézményeiben a tehetséges 
gyermekek felismerésére, azonosítására és fejlesztésére, megváltozott feladataival járó 
speciális tevékenységek szakszerű ellátására. 
AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::

KKöötteelleezzőő  iissmmeerreettkköörröökk  
II--IIII..  fféélléévv

VVáállaasszztthhaattóó  iissmmeerreettkköörröökk  
IIIIII--IIVV..  fféélléévv

Vezetési ismeretek Tehetségkutatás és -gondozás története 
Közigazgatási, jogi és államházt. ism. A tehetség elméleti alapjai 

Minőségfejlesztési alapismeretek A tehetséggondozás jogi alapjai 
Pedagógus szerepek, pedagógus etika Tehetség és a szocio-emocionális fejlődés  
Esélyegyenlőség és együttműködés Kreativitás, pedagógiai alkalmazás 
Pedagógiai kutatásmódszertan Tehetségdiagnosztika: azonosítás, beválogatás 

és hatásvizsgálatok rendszere 
Tanügy-igazgatási ismeretek Tehetségfejlesztő komplex programok. 
Andragógia Gazdagító programok metodikája 
A nevelés kulturális alapjai Alulteljesítés, tanulási zavarok  
Európai Uniós ismeretek Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben 
Reflektív pedagógiai gondolkodás Tanácsadás és egyéni fejlesztés II. 

Kommunikációs technikák Önismereti és kommunikációs tréning 
SSzzaakkvviizzssggáázzootttt  ppeeddaaggóógguussookk  22  fféélléévv  
kkeeddvveezzmméénnyytt  kkaappnnaakk,,  úújj  sszzaakk  
eellvvééggzzééssééhheezz.. 

AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ffeelleellőőssee::  
Dr. Lestyán Erzsébet PhD adjunktus

AA  kkééppzzééss  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: 22002200..  aauugguusszzttuuss  2244.. (lásd az 5-6. oldalon)  
AA  ffeellvvéétteell  ffeellttéétteellee::  óvodapedagógus, tanító, tanári alapképzési szakon szerzett 
szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása.    

20



21

2. KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉSEK
NEMZETISÉGI KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS

(EZ A KÉPZÉSÜNK NEM AD SZAKVIZSGÁT.)
A KÉPZÉS NEMZETISÉGI OKLEVÉL KIADÁSÁVAL ZÁRUL, 

MELY AZ ALAPOKLEVÉLLEL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
Jelentkezési kódszám: 2.1.  (3-4 félév)

 

Célcsoport: óvodapedagógusok és tanítók, akik az alapképzést szeretnék szlovák, román 
vagy német nemzetiségi szakiránnyal kiegészíteni.
A szakirányú képzés célja: Olyan óvodapedagógusok képzése, akik képesek az óvodás 
gyermekek nemzetiségi nyelven történő nevelésére. Az óvodapedagógus alapdiplomával 
rendelkezőknek a képzési idő: 3 félév. 
Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. osztályában nemzetiségi 
órák megtartására, nemzetiségi anyanyelvi nevelésre. A tanítói alapdiplomával rendelke-
zőknek a képzési idő: 4 félév.
A felvétel egyéb kritériuma: egy elbeszélgetés az adott nyelvismeret szintjéről.
A képzés tartalma: 

 

Képzés rendszere és kezdési időpontja: a konzultációk a felvett hallgatókkal 
egyeztetve kb. félévente 4/5 munkanapon, ill. szombati napon

A képzés helye: GFE-PK 5540 Szarvas, Szabadság út 4. 
Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév 

A képzés csak megfelelő számú jelentkezés esetén indul.
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RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 120 000 Ft/fő/félév 

22.. KKIIEEGGÉÉSSZZÍÍTTŐŐ  KKÉÉPPZZÉÉSSEEKK

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  
22..11..  

NNeemmzzeettiissééggii  kkiieeggéésszzííttőő  kkééppzzééss  
((EEzz  aa  kkééppzzééssüünnkk  nneemm  aadd  sszzaakkvviizzssggáátt..))  

AA  kkééppzzééss  nneemmzzeettiissééggii  ookklleevvééll  kkiiaaddáássáávvaall  zzáárruull,,  mmeellyy  aazz  
aallaappookklleevvéélllleell  eeggyyüütttt  éérrvvéénnyyeess..  33--44  fféélléévv

CCééllccssooppoorrtt:: óvodapedagógusok és tanítók, akik az alapképzést szeretnék sszzlloovváákk,,  rroommáánn  
vagy  nnéémmeett nemzetiségi szakiránnyal kiegészíteni. 
AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: Olyan óvodapedagógusok képzése, akik képesek az óvodás 
gyermekek nemzetiségi nyelven történő nevelésére. Az óvodapedagógus alapdiplomával 
rendelkezőknek a képzési idő: 3 félév.   
Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. osztályában nemzetiségi 
órák megtartására, nemzetiségi anyanyelvi nevelésre. A tanítói alapdiplomával 
rendelkezőknek a képzési idő: 4 félév. 
AA  ffeellvvéétteell  eeggyyéébb  kkrriittéérriiuummaa:: egy elbeszélgetés az adott nyelvismeret szintjéről.  
AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  

ÓÓvvooddaappeeddaaggóógguussookk  eesseettéébbeenn: 
Nemzetiségi nyelv és beszédművelés 
Nemzetiségi ismeretek, népismeret 
Nemzetiségi ének- zene, kultúra 
Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata – Óvodai módszertan 
Nemzetiségi irodalom, gyermekirodalom 
Nemzetiségi szintetizáló szeminárium 
Nemzetiségi nyelvi szigorlat 
TTaannííttóókk  eesseettéébbeenn::  
Nemzetiségi nyelvművelés, nyelvtan 
Kétnyelvűség tantárgy-pedagógiája 
Nemzetiségi népismeret, irodalomtörténet 
Nemzetiségi ének-zene 
Nemzetiségi  gyermekirodalom 
Magyarországi nemzetiségi irodalom 
Nemzetiségi szintetizáló szeminárium 
Nemzetiségi nyelvi szigorlat 

A képzés szakmai felelőse:  Dr. Szilvássy Orsolya PhD főiskolai docens  
KKééppzzééss  rreennddsszzeerree  ééss  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: a konzultációk a felvett hallgatókkal egyeztetve 
kb. félévente 4/5 munkanapon, ill. szombati napon  
AA  kkééppzzééss  hheellyyee:: GFF-PK 5540 Szarvas, Szabadság út 4.  
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ROMA-CIGÁNY KISEBBSÉGI KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS
(EZ A KÉPZÉSÜNK NEM AD SZAKVIZSGÁT.)

A KÉPZÉS ROMA-CIGÁNY OKLEVÉL KIADÁSÁVAL ZÁRUL, 
MELY AZ ALAPOKLEVÉLLEL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

Jelentkezési kódszám: 2.2.  (3-4 félév)
 
Célcsoport: óvodapedagógusok és tanítók, akik az alapképzést szeretnék 
roma-cigány kisebbségi szakiránnyal kiegészíteni.
A szakirányú képzés célja: Olyan óvodapedagógusok képzése, akik képesek roma-ci-
gány gyermekek nevelésére. Az óvodapedagógus alapdiplomával rendelkezőknek a kép-
zési idő: 3 félév.
Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. osztályában roma-cigány 
gyermekek nevelésre. A tanítói alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő: 4 félév. 
A felvétel egyéb kritériuma: egy elbeszélgetés az adott nyelvismeret szintjéről.
A képzés tartalma: 

 

Képzés rendszere és kezdési időpontja: a konzultációk a felvett hallgatókkal 
egyeztetve kb. félévente 4/5 szombati napon

A képzés helye: GFE-PK 5540 Szarvas, Szabadság út 4. 
Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév

A képzés csak megfelelő számú jelentkezés esetén indul.

22 

RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 140 000 Ft/fő/félév  
A képzés csak mmeeggffeelleellőő  sszzáámmúú  jjeelleennttkkeezzééss esetén indul. 

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  
22..22  

RRoommaa--cciiggáánnyy  kkiisseebbbbssééggii  kkiieeggéésszzííttőő  kkééppzzééss  
((EEzz  aa  kkééppzzééssüünnkk  nneemm  aadd  sszzaakkvviizzssggáátt..))  

AA  kkééppzzééss  rroommaa--cciiggáánnyy  ookklleevvééll  kkiiaaddáássáávvaall  zzáárruull,,  mmeellyy  aazz  
aallaappookklleevvéélllleell  eeggyyüütttt  éérrvvéénnyyeess..  33--44  fféélléévv

CCééllccssooppoorrtt:: óvodapedagógusok és tanítók, akik az alapképzést szeretnék roma-cigány 
kisebbségi szakiránnyal kiegészíteni. 
AA  sszzaakkiirráánnyyúú  kkééppzzééss  ccéélljjaa:: Olyan óvodapedagógusok képzése, akik képesek roma-cigány 
gyermekek nevelésére. Az óvodapedagógus alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő: 
3 félév.  
Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. osztályában roma-cigány 
gyermekek nevelésre. A tanítói alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő: 4 félév.  
AA  ffeellvvéétteell  eeggyyéébb  kkrriittéérriiuummaa:: egy elbeszélgetés az adott nyelvismeret szintjéről.  
AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  

ÓÓvvooddaappeeddaaggóógguussookk  eesseettéébbeenn: 
Lovári nyelv, nyelvtan és nyelvművelés 
Roma népismeret 
Cigány ének-zene, tánc 
Roma gyermekek óvodai nevelésének speciális kérdései, módszertana 
Roma irodalom, gyermekirodalom 
Roma szintetizáló szeminárium 
Roma nyelvi szigorlat 
TTaannííttóókk  eesseettéébbeenn::  
Lovári nyelv, nyelvművelés, nyelvtan, kommunikáció 
Roma gyermekek iskolai nevelésének és oktatásának speciális kérdései 
Roma népismeret - Cigány ének-zene, tánc 
Roma irodalom, gyermekirodalom 
Kisebbségi közösségszervezés, kisebbségi jogok, nyelvpolitika 
Roma szintetizáló szeminárium 
Roma nyelvi szigorlat 

A képzés szakmai felelőse: Dr. Szilvássy Orsolya PhD főiskolai docens   

KKééppzzééss  rreennddsszzeerree  ééss  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: a konzultációk a felvett hallgatókkal egyeztetve 

kb. félévente 4/5 szombati napon  

AA  kkééppzzééss  hheellyyee:: GFF-PK 5540 Szarvas, Szabadság út 4.  

RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 140 000 Ft/fő/félév 

A képzés csak mmeeggffeelleellőő  sszzáámmúú  jjeelleennttkkeezzééss esetén indul.
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3. MŰVELTSÉGTERÜLETI KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉSEK TANÍTÓK SZÁMÁRA
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGTERÜLETI KÉPZÉS

(EZ A KÉPZÉSÜNK NEM AD SZAKVIZSGÁT.)
A KÉPZÉS OKLEVÉL BETÉTLAP KIADÁSÁVAL ZÁRUL, MELY AZ 

ALAPOKLEVÉLLEL EGYÜTT ÉRVÉNYES.
Jelentkezési kódszám: 3.1.  (2 félév)

 

Célcsoport: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek műveltségterületi képzés-
ben, illetve más műveltségterületi képzésben vettek részt.

A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. osztályá-
ban magyar nyelv és irodalom órák tartására. 

A képzés tartalma: 

 

Képzés rendszere és kezdési időpontja: a konzultációk péntek/szombati napokon 
félévente 5 napon lesznek.

A képzés helye: GFE-PK 5540 Szarvas, Szabadság út 4.
Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév

A tanító alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő: 2 félév.
A képzés csak megfelelő számú jelentkezés esetén indul.
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33.. MMŰŰVVEELLTTSSÉÉGGTTEERRÜÜLLEETTII  KKIIEEGGÉÉSSZZÍÍTTŐŐ  KKÉÉPPZZÉÉSSEEKK  TTAANNÍÍTTÓÓKK  SSZZÁÁMMÁÁRRAA

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  
33..11..  

MMaaggyyaarr  nnyyeellvv  ééss  iirrooddaalloomm  mműűvveellttssééggtteerrüülleettii  kkééppzzééss  
((EEzz  aa  kkééppzzééssüünnkk  nneemm  aadd  sszzaakkvviizzssggáátt..))  

AA  kkééppzzééss  ookklleevvééll  bbeettééttllaapp  kkiiaaddáássáávvaall  zzáárruull,,  mmeellyy  aazz  
aallaappookklleevvéélllleell  eeggyyüütttt  éérrvvéénnyyeess..  22  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt:: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek műveltségterületi képzésben, 
illetve más műveltségterületi képzésben vettek részt. 

AA  kkééppzzééss  ccéélljjaa::  Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. 
osztályában magyar nyelv és irodalom órák tartására.  

AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  

Irodalmi ismeretek I-II.  

Irodalom és kultúra 

A magyar nyelv és irodalom tanításának módszertana – 
készség és képességfejlesztés I-II. 

Magyar nyelvi ismeretek I-II.  

Nyelv és stílus 

MMŰŰVVEELLTTSSÉÉGGTTEERRÜÜLLEETTII    SSZZIIGGOORRLLAATT  

A képzés szakmai felelőse: 

 Dr. Katona Krisztina PhD főiskolai tanár  

KKééppzzééss  rreennddsszzeerree  ééss  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: a konzultációk péntek/szombati napokon 
félévente 5 napon lesznek.  
AA  kkééppzzééss  hheellyyee:: GFF-PK 5540 Szarvas, Szabadság út 4.  
RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 140 000 Ft/fő/félév 

A tanító alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő:  22  fféélléévv. 

A képzés csak mmeeggffeelleellőő  sszzáámmúú  jjeelleennttkkeezzééss esetén indul. 
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ANGOL NYELVI  MŰVELTSÉGTERÜLETI KÉPZÉS
(EZ A KÉPZÉSÜNK NEM AD SZAKVIZSGÁT.)

A KÉPZÉS OKLEVÉL BETÉTLAP KIADÁSÁVAL ZÁRUL, MELY AZ 
ALAPOKLEVÉLLEL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

Jelentkezési kódszám: 3.2.  (4 félév)
 
Célcsoport: Államilag elismert középfokú angol nyelvvizsgával rendelkező tanítók, akik 
az alapképzést szeretnék angol műveltségterülettel kiegészíteni. (Az idegen nyelvi mű-
veltségterület elvégzését tanúsító oklevél melléklet államilag elismert felsőfokú komplex 
nyelvvizsgával egyenértékű.)
A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. osztályá-
ban angol idegen nyelvi órák megtartására. 

A képzés tartalma: 

 

Képzés rendszere és kezdési időpontja: a konzultációk péntek/szombati napokon 
félévente 5 napon lesznek.

A képzés helye Szarvas, GFE-PK 5540 Szabadság út 4. vagy Szeged, 6720 Dóm tér 6.
Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév

A tanító alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő: 4 félév. 
A képzés csak megfelelő számú jelentkezés esetén indul.
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JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  
33..22..  

AAnnggooll  nnyyeellvvii  
mműűvveellttssééggtteerrüülleettii  kkééppzzééss  

((EEzz  aa  kkééppzzééssüünnkk  nneemm  aadd  sszzaakkvviizzssggáátt..))  
AA  kkééppzzééss  ookklleevvééll  bbeettééttllaapp  kkiiaaddáássáávvaall  zzáárruull,,  mmeellyy  aazz  

aallaappookklleevvéélllleell  eeggyyüütttt  éérrvvéénnyyeess..  44  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt:: Államilag elismert középfokú angol nyelvvizsgával rendelkező tanítók, akik 
az alapképzést szeretnék aannggooll  mműűvveellttssééggtteerrüülleetttteell kiegészíteni. (Az idegen nyelvi 
műveltségterület elvégzését tanúsító oklevél melléklet államilag elismert felsőfokú komplex 
nyelvvizsgával egyenértékű.) 

AA  kkééppzzééss  ccéélljjaa::  Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. 
osztályában angol idegen nyelvi órák megtartására.  

AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  

Angol nyelvi képességfejlesztés 

Országismereti beszédgyakorlat 

Szakmai kompetenciafejlesztés - tantárgypedagógia 

Angol irodalom, gyermekirodalom 
MMŰŰVVEELLTTSSÉÉGGTTEERRÜÜLLEETTII    SSZZIIGGOORRLLAATT  
A képzés felelőse: Dr. Thékes István PhD főiskolai docens 

KKééppzzééss  rreennddsszzeerree  ééss  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: a konzultációk péntek/szombati napokon 
félévente 5 napon lesznek.  

AA  kkééppzzééss  hheellyyee Szarvas, GFF-PK 5540 Szabadság út 4. vagy Szeged, 6720 Dóm tér 6. 

RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 140 000 Ft/fő/félév 

A tanító alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő:  44  fféélléévv.    

A képzés csak mmeeggffeelleellőő  sszzáámmúú  jjeelleennttkkeezzééss esetén indul. 
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EMBER ÉS TÁRSADALOM  MŰVELTSÉGTERÜLETI KÉPZÉS
(EZ A KÉPZÉSÜNK NEM AD SZAKVIZSGÁT.)

A KÉPZÉS OKLEVÉL BETÉTLAP KIADÁSÁVAL ZÁRUL, MELY AZ 
ALAPOKLEVÉLLEL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

Jelentkezési kódszám: 3.3.  (2 félév)
 
Célcsoport: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek műveltségterületi képzés-
ben, illetve más műveltségterületi képzésben vettek részt.

A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. osztályá-
ban az ember és társadalom műveltségtartalmának szakszerű közvetítésére. 

A képzés tartalma: 

 

Képzés rendszere és kezdési időpontja: a konzultációk péntek/szombati napokon 
félévente 5 napon lesznek.

A képzés helye: GFE-PK 5540 Szarvas, Szabadság út 4.
Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév

A tanító alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő: 2 félév.
A képzés csak megfelelő számú jelentkezés esetén indul.
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JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  
33..33..  

EEmmbbeerr  ééss  ttáárrssaaddaalloomm  
mműűvveellttssééggtteerrüülleettii  kkééppzzééss  

((EEzz  aa  kkééppzzééssüünnkk  nneemm  aadd  sszzaakkvviizzssggáátt..))  
AA  kkééppzzééss  ookklleevvééll  bbeettééttllaapp  kkiiaaddáássáávvaall  zzáárruull,,  mmeellyy  aazz  

aallaappookklleevvéélllleell  eeggyyüütttt  éérrvvéénnyyeess..  
22  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt:: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek műveltségterületi képzésben, 
illetve más műveltségterületi képzésben vettek részt. 

AA  kkééppzzééss  ccéélljjaa::  Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. 
osztályában az ember és társadalom műveltségtartalmának szakszerű közvetítésére.  
AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  

Historiográfia 
Társadalomföldrajz 
Ember és társ. műv. ter. 
Tantárgy-pedagógia 
Életmódismeret 
Az EU államai 
Helytörténet, helytörténeti kutatás 
Állampolgári ismeretek 
Tudománytörténet 
MMŰŰVVEELLTTSSÉÉGGTTEERRÜÜLLEETTII    SSZZIIGGOORRLLAATT  
A képzés felelősei:Dr. Gurka Dezső PhD főiskolai tanár  

KKééppzzééss  rreennddsszzeerree  ééss  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: a konzultációk péntek/szombati napokon 

félévente 5 napon lesznek.  

AA  kkééppzzééss  hheellyyee:: GFF-PK 5540 Szarvas, Szabadság út 4. 

RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 140 000 Ft/fő/félév 

A tanító alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő:  22  fféélléévv.  

A képzés csak mmeeggffeelleellőő  sszzáámmúú jelentkezés esetén indul. 
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ÉNEK-ZENE MŰVELTSÉGTERÜLETI KÉPZÉS
(EZ A KÉPZÉSÜNK NEM AD SZAKVIZSGÁT.)

A KÉPZÉS OKLEVÉL BETÉTLAP KIADÁSÁVAL ZÁRUL, MELY AZ 
ALAPOKLEVÉLLEL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

Jelentkezési kódszám: 3.4.  (2 félév)
 
Célcsoport: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek műveltségterületi képzés-
ben, illetve más műveltségterületi képzésben vettek részt.

A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. osztályá-
ban ének-zene órák tartására. 

A képzés tartalma: 

 

Képzés rendszere és kezdési időpontja: a konzultációk péntek/szombati napokon 
félévente 5 napon lesznek.

A képzés helye: GFE-PK 5540 Szarvas, Szabadság út 4.
Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév

A tanító alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő: 2 félév.
A képzés csak megfelelő számú jelentkezés esetén indul.
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JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  
33..44..  ÉÉnneekk--zzeennee  mműűvveellttssééggtteerrüülleettii  kkééppzzééss  

((EEzz  aa  kkééppzzééssüünnkk  nneemm  aadd  sszzaakkvviizzssggáátt..))  
AA  kkééppzzééss  ookklleevvééll  bbeettééttllaapp  kkiiaaddáássáávvaall  zzáárruull,,  mmeellyy  aazz  

aallaappookklleevvéélllleell  eeggyyüütttt  éérrvvéénnyyeess..  22  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt:: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek műveltségterületi képzésben, 
illetve más műveltségterületi képzésben vettek részt. 

AA  kkééppzzééss  ccéélljjaa::  Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. 
osztályában ének-zene órák tartására.  

AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  

Szolfézs-zeneelmélet I-II. 

Zenei műhely I-II. 

Műveltségterületi TTP 

Zeneműismeret 

Hangképzés, kamarazene  

Népi játék - népzeneismeret 

MMŰŰVVEELLTTSSÉÉGGTTEERRÜÜLLEETTII  SSZZIIGGOORRLLAATT  
A képzés felelőse: Dr. Katona Krisztina PhD 
főiskolai tanár és Galambos Ádám tanársegéd  

KKééppzzééss  rreennddsszzeerree  ééss  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: a konzultációk péntek/szombati napokon 

félévente 5 napon lesznek.  

AA  kkééppzzééss  hheellyyee:: GFF-PK 5540 Szarvas, Szabadság út 4. 

RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 140 000 Ft/fő/félév 

A tanító alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő:  22  fféélléévv.  

A képzés csak mmeeggffeelleellőő  sszzáámmúú  jjeelleennttkkeezzééss esetén indul. 
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VIZUÁLIS NEVELÉS MŰVELTSÉGTERÜLETI KÉPZÉS
 (EZ A KÉPZÉSÜNK NEM AD SZAKVIZSGÁT.)

A KÉPZÉS OKLEVÉL BETÉTLAP KIADÁSÁVAL ZÁRUL, MELY AZ 
ALAPOKLEVÉLLEL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

Jelentkezési kódszám: 3.5.  (2 félév)
 
Célcsoport: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek műveltségterületi képzés-
ben, illetve más műveltségterületi képzésben vettek részt.

A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. osztályá-
ban rajz és vizuális órák tartására. 

A képzés tartalma: 

 

Képzés rendszere és kezdési időpontja: a konzultációk péntek/szombati napokon 
félévente 5 napon lesznek.

A képzés helye: GFE-PK 5540 Szarvas, Szabadság út 4.
Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév

A tanító alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő: 2 félév.
A képzés csak megfelelő számú jelentkezés esetén indul.
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JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  
33..55..  VViizzuuáálliiss  nneevveellééss  mműűvveellttssééggtteerrüülleettii  kkééppzzééss  

  ((EEzz  aa  kkééppzzééssüünnkk  nneemm  aadd  sszzaakkvviizzssggáátt..))  
AA  kkééppzzééss  ookklleevvééll  bbeettééttllaapp  kkiiaaddáássáávvaall  zzáárruull,,  mmeellyy  aazz  

aallaappookklleevvéélllleell  eeggyyüütttt  éérrvvéénnyyeess..  
22  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt:: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek műveltségterületi képzésben, 
illetve más műveltségterületi képzésben vettek részt. 
AA  kkééppzzééss  ccéélljjaa::  Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. 
osztályában rajz és vizuális órák tartására.  

AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  

Tárgyábrázolás 

Alak-és fejrajz 

Alkotási gyakorlatok 

Digitális képalakítás 

Művészettörténet 

Vizuális nevelés TTP 

Környezetkultúra, kézművesség 

Bábművészet, plasztika 

MMŰŰVVEELLTTSSÉÉGGTTEERRÜÜLLEETTII    SSZZIIGGOORRLLAATT  

A képzés felelőse: Lonovics László főiskolai docens  

KKééppzzééss  rreennddsszzeerree  ééss  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: a konzultációk péntek/szombati napokon 

félévente 5 napon lesznek.  

AA  kkééppzzééss  hheellyyee:: GFF-PK 5540 Szarvas, Szabadság út 4.  

RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 140 000 Ft/fő/félév 

A tanító alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő::  22  fféélléévv.  

A képzés csak mmeeggffeelleellőő  sszzáámmúú jelentkezés esetén indul. 
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28

TERMÉSZETISMERET MŰVELTSÉGTERÜLETI KÉPZÉS
(EZ A KÉPZÉSÜNK NEM AD SZAKVIZSGÁT.)

A KÉPZÉS OKLEVÉL BETÉTLAP KIADÁSÁVAL ZÁRUL, MELY AZ 
ALAPOKLEVÉLLEL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

Jelentkezési kódszám: 3.6.  (2 félév)
 
Célcsoport: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek műveltségterületi képzés-
ben, illetve más műveltségterületi képzésben vettek részt.

A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. osztályá-
ban környezetismeret és természetismeret órák tartására. 

A képzés tartalma: 

 

Képzés rendszere és kezdési időpontja: a konzultációk péntek/szombati napokon 
félévente 5 napon lesznek.

A képzés helye:, GFE-PK 5540 Szarvas Szabadság út 4.
Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév

A tanító alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő: 2 félév.
A képzés csak megfelelő számú jelentkezés esetén indul.

28 

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  
33..66..  

TTeerrmméésszzeettiissmmeerreett  mműűvveellttssééggtteerrüülleettii  kkééppzzééss  
((EEzz  aa  kkééppzzééssüünnkk  nneemm  aadd  sszzaakkvviizzssggáátt..))  

AA  kkééppzzééss  ookklleevvééll  bbeettééttllaapp  kkiiaaddáássáávvaall  zzáárruull,,  mmeellyy  aazz  
aallaappookklleevvéélllleell  eeggyyüütttt  éérrvvéénnyyeess..  22  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt:: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek műveltségterületi képzésben, 
illetve más műveltségterületi képzésben vettek részt. 

AA  kkééppzzééss  ccéélljjaa::  Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. 
osztályában környezetismeret és természetismeret órák tartására.  

AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  

Általános természeti földrajz és tanításának módszertana 

Növénytani ismeretek és tanításuk módszertana 

Fizikai, kémiai ismeretek és tanításuk módszertana 

Kontinensek földrajza és biogeográfiája 

Állattani ismeretek és tanításuk módszertana 

Magyarország földrajza és tanításának módszertana 

Általános biológiai és ökológiai ismeretek 

Terepgyakorlat és képességfejlesztés 

MMŰŰVVEELLTTSSÉÉGGTTEERRÜÜLLEETTII    SSZZIIGGOORRLLAATT  
A képzés felelőse: Dr. Soós István PhD főiskolai docens 

KKééppzzééss  rreennddsszzeerree  ééss  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: a konzultációk péntek/szombati napokon 

félévente 5 napon lesznek.  

AA  kkééppzzééss  hheellyyee::, GFF-PK 5540 Szarvas Szabadság út 4.  

RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 140 000 Ft/fő/félév 

A tanító alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő:  22  fféélléévv.  

A képzés csak mmeeggffeelleellőő  sszzáámmúú jelentkezés esetén indul. 
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29

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MŰVELTSÉGTERÜLETI KÉPZÉS
(EZ A KÉPZÉSÜNK NEM AD SZAKVIZSGÁT.)

A KÉPZÉS OKLEVÉL BETÉTLAP KIADÁSÁVAL ZÁRUL, MELY AZ 
ALAPOKLEVÉLLEL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

Jelentkezési kódszám: 3.7.  (2 félév)
 
Célcsoport: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek műveltségterületi képzés-
ben, illetve más műveltségterületi képzésben vettek részt.

A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. osztályá-
ban a testnevelés műveltségtartalmának szakszerű közvetítésére.  

A képzés tartalma: 

 

Képzés rendszere és kezdési időpontja: a konzultációk péntek/szombati napokon 
félévente 5 napon lesznek.

A képzés helye: GFE-PK 5540 Szarvas, Szabadság út 4.
Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév

A tanító alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő: 2 félév.
A képzés csak megfelelő számú jelentkezés esetén indul.
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JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  
33..77..  TTeessttnneevveellééss  ééss  ssppoorrtt  mműűvveellttssééggtteerrüülleettii  kkééppzzééss  

((EEzz  aa  kkééppzzééssüünnkk  nneemm  aadd  sszzaakkvviizzssggáátt..))  
AA  kkééppzzééss  ookklleevvééll  bbeettééttllaapp  kkiiaaddáássáávvaall  zzáárruull,,  mmeellyy  aazz  

aallaappookklleevvéélllleell  eeggyyüütttt  éérrvvéénnyyeess..  22  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt:: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek műveltségterületi képzésben, 
illetve más műveltségterületi képzésben vettek részt. 

AA  kkééppzzééss  ccéélljjaa::  Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. 
osztályában a testnevelés műveltségtartalmának szakszerű közvetítésére.  

AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  

Anatómia élettan 

Torna I-II. 

Atlétika 

Labdajátékok I. (kézilabda, kosárlabda,) 

Labdajátékok II. (röplabda, egyéb sportok) 

Vízi sportok (úszás) 

Sportszakmai készségfejlesztés (sporttábor edzéselmélet) 
MMŰŰVVEELLTTSSÉÉGGTTEERRÜÜLLEETTII    SSZZIIGGOORRLLAATT  

A képzés felelőse: Dr. Fest Sarolta PhD főiskolai tanár  

KKééppzzééss  rreennddsszzeerree  ééss  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: a konzultációk péntek/szombati napokon 

félévente 5 napon lesznek.  

AA  kkééppzzééss  hheellyyee:: GFF-PK 5540 Szarvas, Szabadság út 4.  

RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 140 000 Ft/fő/félév 

A tanító alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő:  22  fféélléévv.  

A képzés csak mmeeggffeelleellőő  sszzáámmúú jelentkezés esetén indul. 
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30

INFORMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLETI KÉPZÉS
(EZ A KÉPZÉSÜNK NEM AD SZAKVIZSGÁT.)

A KÉPZÉS OKLEVÉL BETÉTLAP KIADÁSÁVAL ZÁRUL, MELY AZ 
ALAPOKLEVÉLLEL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

Jelentkezési kódszám: 3.8.  (2 félév)
 
Célcsoport: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek műveltségterületi képzés-
ben, illetve más műveltségterületi képzésben vettek részt.

A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. osztályá-
ban az informatika műveltségtartalmának szakszerű közvetítésére. 

A képzés tartalma: 

 

Képzés rendszere és kezdési időpontja: a konzultációk péntek/szombati napokon 
félévente 5 napon lesznek.

A képzés helye: GFE-PK 5540 Szarvas, Szabadság út 4.
Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév

A tanító alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő: 2 félév.
A képzés csak megfelelő számú jelentkezés esetén indul.

30 

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm::  
33..88..  

IInnffoorrmmaattiikkaa  mműűvveellttssééggtteerrüülleettii  kkééppzzééss  
((EEzz  aa  kkééppzzééssüünnkk  nneemm  aadd  sszzaakkvviizzssggáátt..))  

AA  kkééppzzééss  ookklleevvééll  bbeettééttllaapp  kkiiaaddáássáávvaall  zzáárruull,,  mmeellyy  aazz  
aallaappookklleevvéélllleell  eeggyyüütttt  éérrvvéénnyyeess..  22  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt:: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek műveltségterületi képzésben, 
illetve más műveltségterületi képzésben vettek részt. 

AA  kkééppzzééss  ccéélljjaa::  Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. 
osztályában az informatika műveltségtartalmának szakszerű közvetítésére.   

AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  

Informatika ismeretek I-II. 

Informatika módszertan I-II. 

Könyvtár-informatika 

Alkalmazáskészítés 

Elektronikus kommunikáció 

IKT eszközök az oktatásban 

MMŰŰVVEELLTTSSÉÉGGTTEERRÜÜLLEETTII    SSZZIIGGOORRLLAATT  

AA  kkééppzzééss  ffeelleellőősseeii:: Dr. Balogh Ágota PhD adjunktus  

KKééppzzééss  rreennddsszzeerree  ééss  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: a konzultációk péntek/szombati napokon 

félévente 5 napon lesznek.  

AA  kkééppzzééss  hheellyyee:: GFF-PK 5540 Szarvas, Szabadság út 4.  

RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 140 000 Ft/fő/félév  
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31

MATEMATIKA MŰVELTSÉGTERÜLETI KÉPZÉS
 (EZ A KÉPZÉSÜNK NEM AD SZAKVIZSGÁT)

A KÉPZÉS OKLEVÉL BETÉTLAP KIADÁSÁVAL ZÁRUL, MELY AZ 
ALAPOKLEVÉLLEL EGYÜTT ÉRVÉNYES.

Jelentkezési kódszám: 3.9.  (2 félév)
 
Célcsoport: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek műveltségterületi képzés-
ben, illetve más műveltségterületi képzésben vettek részt.

A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. osztályá-
ban a matematika műveltségtartalmának szakszerű közvetítésére. 
 
A képzés tartalma: 

 

Képzés rendszere és kezdési időpontja: a konzultációk péntek/szombati napokon 
félévente 5 napon lesznek.

A képzés helye: GFE-PK 5540 Szarvas, Szabadság út 4.
Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév

A tanító alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő: 2 félév.
A képzés csak megfelelő számú jelentkezés esetén indul.
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A tanító alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő:  22  fféélléévv.  

A képzés csak mmeeggffeelleellőő  sszzáámmúú jelentkezés esetén indul. 

JJeelleennttkkeezzééssii  kkóóddsszzáámm  
33..99..  

MMaatteemmaattiikkaa  mműűvveellttssééggtteerrüülleettii  kkééppzzééss  
  ((EEzz  aa  kkééppzzééssüünnkk  nneemm  aadd  sszzaakkvviizzssggáátt))  

AA  kkééppzzééss  ookklleevvééll  bbeettééttllaapp  kkiiaaddáássáávvaall  zzáárruull,,  mmeellyy  aazz  
aallaappookklleevvéélllleell  eeggyyüütttt  éérrvvéénnyyeess..  22  fféélléévv  

CCééllccssooppoorrtt:: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek műveltségterületi képzésben, 
illetve más műveltségterületi képzésben vettek részt. 

AA  kkééppzzééss  ccéélljjaa::  Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 1-6. 
osztályában a matematika műveltségtartalmának szakszerű közvetítésére.  

AA  kkééppzzééss  ttaarrttaallmmaa::  

Analízis alapfogalmai 

Kombinatorika és valószínűségszámítás 

Algebrai alapismeretek 
Matematikai logika és problémamegoldás  
Számítógéppel segített matematikaoktatás 
Bevezetés a geometriába  
Matematika műveltségterületi TTP 
Matematika műveltségterületi elemi matematika 
MMŰŰVVEELLTTSSÉÉGGTTEERRÜÜLLEETTII    SSZZIIGGOORRLLAATT  
AA  kkééppzzééss  ffeelleellőősseeii:: Dr. Molnár István PhD egyetemi docens

KKééppzzééss  rreennddsszzeerree  ééss  kkeezzddééssii  iiddőőppoonnttjjaa:: a konzultációk péntek/szombati napokon 

félévente 5 napon lesznek.  

AA  kkééppzzééss  hheellyyee:: GFF-PK 5540 Szarvas, Szabadság út 4.  

RRéésszzvvéétteellii  ddííjjaa:: 140 000 Ft/fő/félév 

A tanító alapdiplomával rendelkezőknek a képzési idő:  22  fféélléévv.  
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Jelentkezési lap 

A jelentkezési lapot on-line felületen szükséges kitölteni, az alábbi internetes címen: 
gfe.hu

Kérjük, hogy az internetes felületen, a megadott e-mail címre csatolja: az alapképzésben szerzett 
szakképzettségének diplomamásolatát, a hároméves pedagógiai gyakorlatának igazolását, 

(munkahelyi vezetőtől), illetve a 2 féléves szakirányú továbbképzéshez a szakvizsgáról szerzett 
oklevelének másolatát, a kitöltött számlázási adatlapot és a regisztrációs díj befizetésének 

igazolását.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 
2020. augusztus 15.

A regisztrációs díjat – mely minden képzés esetén 3.000,- Ft – kérjük, a mellékelt számlázási 
adatlap alapján teljesíteni. A számlázási adatlapot, a befizetést igazoló banki igazolást a 

jelentkezési lappal együtt küldje el a fenti címre. 
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GGÁÁLL  FFEERREENNCC  EGYETEM  PPEEDDAAGGÓÓGGIIAAII  KKAARR  GGAAZZDDAASSÁÁGGII  HHIIVVAATTAALL  
(A számlázási adatlap sokszorosítható!) 

5540 Szarvas, Szabadság út 4. Telefon: +06/66 /886-020; Fax: 06/ 66/ 311-550 
e-mail: almasi.annamaria@gfe.hu

SSzzáámmlláázzáássii  aaddaattllaapp  rreeggiisszzttrráácciióóss  bbeeffiizzeettéésséénneekk  iiggaazzoolláássááhhoozz  

SSzzáámmlláázzáássii  nnéévv::  

SSzzáámmlláázzáássii  ccíímmee::  
VVeevvőő  lleevveelleezzééssii  ccíímmee::    
(Ha eltér a számlázási címtől!)  
AA  ttoovváábbbbkkééppzzééss  ppoonnttooss  
mmeeggnneevveezzééssee::  
FFiizzeettééss  mmóóddjjaa  ÁÁttuuttaallááss//  OOTTPP  ppéénnzzttáárrii  bbeeffiizzeettééss  
SSzzáámmllaa  vvééggöösssszzeeggee::  33..000000,,--  FFtt  ((rreeggiisszzttrráácciióóss  ddííjj))  
FFiizzeettééssii  hhaattáárriiddőő  22002200..  augusztus  1155..  
VVeevvőő  eelléérrhheettőőssééggee::  
(tel. vagy e-mail)  
FFIIGGYYEELLEEMM::  

Kelt: ……………………… 
 ............................................................................ 

Igénylő aláírása 
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Gazdasági Hivatal 

A bevétel munkaszáma:  

Tevékenység megnevezése:  

 
Kelt:……………………..   
     ……………………… 

Gazdasági hivatal részéről 

33

FIGYELEM:
Kedvezményezett a GÁL FERENC EGYETEM PEDAGÓGIAI KAR, 

bankszámla száma: 11735005-20560740-00000000 (OTP Bank)
A díj befizetésekor a megjegyzés rovatba írják be a következőket:

GFE-TI_ NÉV_ TOVÁBBKÉPZÉS-KÓDJA_REG. DÍJ.



34

Jegyzeteim
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