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Egyetemünk szakirányú továbbképzései, és a 

kiegészítő képzések rendszerének ismertetése 

Kiemelt fontosságú a Gál Ferenc Egyetem számára a társadalom 

kihívásainak megfelelő tudásátadás, a jövőbe mutató szakmai felkészültség 

átadása, a folyamatos szakmai fejlődés támogatása.  Képzései 

gyakorlatorientáltak, magas fokú szakmai ismeretek átadását biztosítják.  

Célunk: valamennyi szakirányú továbbképzés, ill. pedagógus szakvizsgát 

adó képzés, valamint a kiegészítő képzés(ek) rendszertudatos működtetése, 

valamint azonos feltételeinek kialakítása.  

Alkalmazási kör: a szakirányú továbbképzésre, ill. pedagógus szakvizsgát 

adó továbbképzésre, valamint a kiegészítő képzésre felvett, alap, mester 

(főiskolai/egyetemi) diplomával rendelkező hallgatók, valamint a 

képzésben részt vevő oktatók köre 

A képzések jelentkezési határideje: 2022. augusztus 15. 

Jelentkezés feltétele: Az egyes szakokat bemutató oldalakon találhatóak a 

bemeneti/felvételi követelmények. Az online felületen történő jelentkezést 

diplomamásolat(okk)al, számlázási adatlappal, gyakorlatot (pedagógus 

szakvizsgát adó képzések esetén 3 éves pedagógiai gyakorlatot) igazoló 

munkáltatói igazolással, valamint a regisztrációs díj befizetésének 

igazolásával együtt fogadunk el.  Képzések többségére szakmai 

gyakorlattal lehet jelentkezni. 

A regisztrációs díj: 3000 -Ft, amit a számlázási adatlap kitöltése után 

átutalással kell rendezni. Regisztrációs díjat nem áll módunkban 

visszautalni. 

A képzésekről részletes információt talál a Gál Ferenc Egyetem honlapján a 

Felvételi 2022 – Felvételi szakirányú továbbképzésekre a 2022/2023. tanévre 

menüben, az alábbi elérhetőségen: https://gfe.hu/felveteli-szakiranyu-

tovabbkepzesekre/ 

A jelentkezések alapján az egyetem dönt, mely képzéseket indítja. Az adott 

képzés csak megfelelő számú jelentkezés esetén indul. 

Erről a jelentkezőket 2022. augusztus 17-ig, értesítjük. A felvételt nyert 

hallgatókat Szarvason a Pedagógiai Kar, Békéscsabán a Gazdasági Kar 

kollégiumaiban tudjuk elhelyezni, amennyiben igény merül fel erre. 

  

https://gfe.hu/felveteli-szakiranyu-tovabbkepzesekre/
https://gfe.hu/felveteli-szakiranyu-tovabbkepzesekre/
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Egyetemünk által meghirdetett szakirányú továbbképzéseinket az 

alábbi öt fő csoportba soroljuk: 

 

I. Gál Ferenc Egyetemen Pedagógiai Kar által Szegeden és Gyulán és 

meghirdetésre kerülő szakirányú továbbképzés, mely pedagógus 

szakvizsgát ad: 

1. Mentálhigiéné az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus 

szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak  

II. Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar által 

meghirdetésre kerülő szakirányú továbbképzések: 

1. Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak (Gyulán 

és Szegeden) 

2. Elektro-fizioterapeuta szakirányú továbbképzési szak (Gyulán és 

Budapesten) 

3. Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak (Gyulán és 

Szegeden) 

4. Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 

(Gyulán) 

III. Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kar által meghirdetésre kerülő 

szakirányú továbbképzések: 

1. Vállalkozás- és projektmenedzser szakirányú továbbképzési szak 

(Békéscsabán) 

2. Humánerőforrás-tréner szakirányú továbbképzési szak (Békéscsabán) 

IV. Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar által Szarvason meghirdetésre 

kerülő szakirányú továbbképzések, melyek pedagógus szakvizsgát 

adnak: 

1. A gyermeki kommunikáció fejlődését támogató pedagógus szakterületen 

pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 

2. Fejlesztő óvodapedagógus szakterületen szakvizsgára felkészítő, 

szakirányú továbbképzési szak 

3. Fejlesztőpedagógus – tanító szakterületen pedagógus szakvizsgára 

felkészítő, szakirányú továbbképzési szak 
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4. Gyermektánc az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus 

szakvizsgára felkészítő, szakirányú továbbképzési szak 

5. Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus 

szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 

6. Kommunikációs technikák, konfliktuskezelés, disputa szakterületen 

pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 

7. Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési 

szak 

8. Mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzési szak 

9. Multimédiás (e-learning) tananyagfejlesztő szakterületen pedagógus 

szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 

10. „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív 

óvodapedagógiai program szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő 

szakirányú továbbképzési szak 

11.0-3 éves korosztályú gyermekek nevelése, gondozása területen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak  

12. Projektrendszerű környezeti nevelés szakterületen pedagógus 

szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 

13. Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa 

szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési 

szak 

14. Tehetségfejlesztő pedagógus szakterületen pedagógus szakvizsgára 

felkészítő szakirányú továbbképzési szak 

 

V. Kiegészítő képzések: 

1. Nemzetiségi kiegészítő képzések (szlovák, román, német) (Szarvason) 

2. Roma-cigány kisebbségi kiegészítő képzés (Szarvason) 

3. Műveltségterületi kiegészítő képzések tanítók számára (Szarvason, az 

Angol műveltségterület Szegeden is meghirdetésre kerül) 
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Jelentkezési kódszám 
Mentálhigiéné az óvodában, iskolában 

szakterületen pedagógus szakvizsgára 

felkészítő szakirányú továbbképzési 

szak 

1.1. 

4 félév vagy két félév 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok 

A szakvizsgás képzés célja: a hallgató egységben lássa a közoktatás 

rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, 

vezetési, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel 

nagymértékben segíti a helyi nevelési programmal dolgozó közoktatási 

intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak 

ellátását. 

A szakirányú képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, 

akik egységben látják a köznevelés rendszerét, benne a mentálhigiéné 

szerepét, gyakorlatban hasznosítható, azonnal felhasználható ismereteket, 

módszereket sajátítsanak el. 

A képzés kezdési időpontja: 2022. szeptember hónap  

A felvétel feltétele: óvodapedagógus, tanító, tanári alapképzési szakon 

szerzett szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai 

gyakorlat igazolása. 

Képzés helyszíne: Gál Ferenc Egyetem Teológiai Kar 6720 Szeged, Dóm 

tér 6. 

Részvételi díja: 150 000 Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: félévente 5 hétvége (péntek és az azt követő szombati 

napon) 

További képzési helyszín: GFE Egészség- és Szociális Tudományi Kar 

(Gyula, Szent István u. 17-19.) 

Részvételi díja: 150 000 Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: félévente 5 hétvége (péntek és az azt követő szombati 

napon) 

Részvételi díja: 150 000 Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: havonta egy alkalommal (pénteki és szombati napon)  
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Jelentkezési kódszám 

Egészségfejlesztő mentálhigiéné 

szakirányú továbbképzési szak 
1.2. 

3 félév 

Célcsoport: Pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, 

orvos- és egészségtudomány, sporttudomány, hitéleti képzési területen 

alapfokozatú végzettséggel rendelkező szakemberek. 

A szakirányú képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők az oklevél 

megszerzésével olyan elméleti, módszertani és gyakorlati tudást 

szerezzenek, amely birtokában készek és képesek promóciós és prevenciós 

munka folytatására a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén. A 

képzésen résztvevők az alapvégzettségükhöz kapcsolódó területen az 

egészségfejlesztő, egészségnevelő, mentálhigiénés tevékenység keretében 

formális és informális oktatást, nevelést, tanácsadást, csoportos és egyéni 

foglalkozást tervezzenek és valósítsanak meg. 

A képzés kezdési időpontja: 2022. szeptember hónap (levelező 

munkarendben, gyulai képzési helyszínen havi egy alkalommal 3 nap 

csütörtök-szombat) 

A felvétel feltétele: Pedagógusképzés, társadalomtudomány, 

bölcsészettudomány, orvos- és egészségtudomány, sporttudomány, hitéleti 

képzési területen alapfokozatú végzettséggel rendelkezők részére 

A képzés helyszíne: GFE Egészség- és Szociális Tudományi Kar (Gyula, 

Szent István u. 17-19.) 

A kihelyezett képzés helye: GFE Teológiai Kar (Szeged, Dóm tér 6.) 

Részvételi díja:130 000 Ft/fő/félév 

Részvételi díja: 130 000 Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: havonta egy alkalommal (pénteki és szombati napon) 
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Jelentkezési kódszám 

Elektro-fizioterapeuta szakirányú 

továbbképzési szak 
1.3. 

3 félév 

Célcsoport: Olyan szakemberek, akik Orvos- egészségtudomány területen BA, 

BSc szintű (vagy főiskolai ill. egyetemi) oklevéllel (ápolás és betegellátás 

alapképzési szak ápoló, dietetikus, gyógytornász-fizioterapeuta, mentőtiszt, 

szülésznő, hang-, beszéd- és nyelésterapeuta vagy ergoterapeuta szakirányon, 

egészségügyi szervező alapképzési szak, orvosi diagnosztikai analitikus) 

rendelkeznek, vagy alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) a 

természetgyógyászati tevékenységre vonatkozó mindenkori jogi szabályozása 

szerinti alábbi képesítések valamelyikét megszerezte: alternatív fizioterapeuta, 

alternatív mozgásterapeuta vagy fizioterápiás tanácsadó 

A szakirányú képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik átfogó tudással 

rendelkeznek mind az emberi test működéséről, mind a mozgásszervrendszert 

érintő megbetegedésekről. A képzés során szerzett elektro-fizioterápiás 

ismereteiket, s a kezelések komplexitását ismerve képesek a multidiszciplináris 

team tagjaként a rehabilitációs tervbe beilleszteni a megfelelő kezeléseket, és 

azt a szakma szabályainak megfelelően végrehajtani. Az elektro-fizioterapeuta 

olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező egészségügyi szakember, 

aki munkáját orvosi diagnózis önállóan alapján végzi. 

A képzés kezdési időpontja: 2022. szeptember hónap  

A felvétel feltételei: Orvos- egészségtudomány területen BA, BSc szintű (vagy 

főiskolai ill. egyetemi) oklevéllel (ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló, 

dietetikus, gyógytornász-fizioterapeuta, mentőtiszt, szülésznő, hang-, beszéd- és 

nyelésterapeuta vagy ergoterapeuta szakirányon, egészségügyi szervező 

alapképzési szak, orvosi diagnosztikai analitikus) , alapképzési szakon 

(korábban főiskolai szintű képzésben) a természetgyógyászati tevékenységre 

vonatkozó mindenkori jogi szabályozása szerinti alábbi képesítések 

valamelyikét megszerezte: alternatív fizioterapeuta, alternatív mozgásterapeuta 

vagy fizioterápiás tanácsadó. Egészségügyi területen gyógyító, rehabilitáló 

tevékenység folytatásáról szóló legalább 1 éves szakmai gyakorlat igazolása  

Részvételi díja:160 000 Ft/fő/félév 

A képzés helyszíne: GFE Egészség- és Szociális Tudományi Kar (Gyula, Szent 

István u. 17-19.) 

A kihelyezett képzés helye: Budapest 

Képzés gyakorisága: havonta egy alkalommal 3 nap (csütörtök – péntek -

szombat) 

Gyakorlat helye minden képzési helyszín esetén: Budapesti gyógyászati 

partnereknél - Magyar Honvédség Egészségügyi Központban  



 11 

Jelentkezési kódszám 

Iskolai szociális munka szakirányú 

továbbképzési szak 
1.4. 

2 félév 

Célcsoport: Társadalomtudomány, bölcsészettudomány és 

pedagógusképzés képzési területen, alap, mester (főiskolai/egyetemi) 

végzettséggel rendelkező szakemberek. 

A szakirányú képzés célja: hogy a résztvevők olyan elméleti, 

módszertani és gyakorlati tudást szerezzenek, amely birtokában készek 

és képesek rendszerszerűen elemezni a családokban, közösségekben, iskolai 

keretek között zajló folyamatokat, felismerni és hatékonyan kezelni a 

szociális problémákat, megelőző projekteket kidolgozni, támogató 

szolgáltatásokat kiépíteni. 

A képzés kezdési időpontja: 2022. szeptember hónap  

A felvétel feltétele: Társadalomtudomány, bölcsészettudomány és 

pedagógusképzés képzési területen, alap, mester (főiskolai/egyetemi) 

végzettség. 

A képzés helyszíne: GFE Egészség- és Szociális Tudományi Kar (Gyula, 

Szent István u. 17-19.) 

Részvételi díja:130 000Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: havonta egy alkalommal 3 nap (csütörtök – péntek - 

szombat) 

A kihelyezett képzés helye: GFE Teológiai Kar (Szeged, Dóm tér 6.) 

Részvételi díja: 130 000 Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: félévente 5 hétvége (péntek és az azt követő szombati 

napon) 

Részvételi díja: 130 000 Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: havonta egy alkalommal (pénteki és szombati napon) 
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Jelentkezési kódszám 

Alkalmazott szociális gerontológia 

szakirányú továbbképzési szak 
1.5. 

2 félév 

Célcsoport: Szociális munka, Általános szociális munkás, Szociális 

szervező, Szociálpedagógus, Diplomás ápoló, Ápolás és betegellátás 

területen: Ápoló, Védőnő, Gyógytornász, Hitéleti képzési területen, 

Pedagógusképzési területen alapmester (főiskolai/egyetemi) végzettséggel 

rendelkező szakembereknek. 

A szakirányú képzés célja: Olyan szociálgerontológus szakemberek 

képzése, akik a korszerű gerontológiai ismeretekre alapozva képesek az 

idősellátás valamennyi területén átfogó, komplex pszichoszociális segítő 

tevékenységet végezni, és egy integrált egészségügyi és szociális 

keretben az ápolási gondozási feladatokat ellátó társszakmákkal 

együttműködni. 

A képzés kezdési időpontja: 2022. szeptember hónap  

A felvétel feltétele: Szociális munka, Általános szociális munkás, Szociális 

szervező, Szociálpedagógus, Diplomás ápoló, Ápolás és betegellátás 

területen: Ápoló, Védőnő, Gyógytornász, Hitéleti képzési területen, 

Pedagógusképzési területen alapfokozatú végzettség 

A képzés helyszíne: GFE Egészség- és Szociális Tudományi Kar (Gyula, 

Szent István u. 17-19.) 

Részvételi díja:110 000 Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: havonta egy alkalommal 3 nap (csütörtök – péntek - 

szombat) 

Részvételi díja: 110 000 Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: havonta egy alkalommal (pénteki és szombati napon) 
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Jelentkezési kódszám 

Humánerőforrás-tréner szakirányú 

továbbképzési szak 
1.6. 

4 félév  

Célcsoport: bármely képzési területhez tartozó alapképzésben (BA, BSc) 

szerzett fokozat és szakképzettség, illetve korábban megszerzett legalább 

főiskolai szintű végzettség. 

A szakirányú képzés célja: A humánerőforrás-tréner szakirányú 

továbbképzési szak célja azon készségek elsajátítása, melyek az egyéni 

hatékonyság és motiváció, valamint a személyközi kommunikáció és az 

interaktív cselekvési kompetencia tréning csoportos fejlesztéséhez 

szükségesek. Váljanak képessé a szervezett stratégiájához illeszkedő emberi 

erőforrás fejlesztés folyamatának és tartalmának megtervezésére és 

fejlesztési program elkészítésére. 

A képzés kezdési időpontja: 2022. szeptember hónap  

A felvétel feltétele: Bármely képzési területhez tartozó alapképzésben 

szerzett fokozat és szakképzettség, 2 éves munkatapasztalat megléte, 

legalább 60 óra korábbi részvétel személyiségfejlesztő, készségfejlesztő, 

szervezetfejlesztő tréningen, pszichoterápiás vagy egyéb önismereti 

csoportban csoporttagként. 

A képzés helyszíne: GFE Gazdasági Kar (Békéscsaba, Bajza u 33.) 

Részvételi díja: 220 000 Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: levelező munkarendben, békéscsabai képzési 

helyszínen havi egy-két alkalommal 3 nap csütörtök-szombat 
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Jelentkezési kódszám 

Vállalkozás- és projektmenedzser 

szakirányú továbbképzési szak 
1.7. 

4 félév  

Célcsoport: bármely képzési területhez tartozó alapképzésben (BA, BSc) 

szerzett fokozat és szakképzettség, illetve korábban megszerzett legalább 

főiskolai szintű végzettség. 

A szakirányú képzés célja: A vállalkozás-és projektmenedzser szakirányú 

továbbképzési szak célja a gazdasági területen dolgozók és vezetők képzése, 

illetve továbbképzése. A szakirányú továbbképzés fő törekvése korszerű 

ismeretekkel elősegíteni a folyamatosan változó társadalmi-gazdasági-

szabályozási környezetben a gyors alkalmazkodást és elősegíteni a 

pénzügyi-gazdasági szakemberek döntést előkészítő és megalapozó 

elméleti-módszertani ismereteinek naprakész állapotban tartását. 

A képzés kezdési időpontja: 2022. szeptember hónap  

A felvétel feltétele: bármely képzési területhez tartozó alapképzésben (BA, 

BSc) szerzett fokozat és szakképzettség, illetve korábban megszerzett 

legalább főiskolai szintű végzettség, 

A képzés helyszíne: GFE Gazdasági Kar (Békéscsaba, Bajza u 33.) 

Részvételi díja: 150 000 Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: levelező munkarendben, békéscsabai képzési 

helyszínen havi egy-két alkalommal 3 nap csütörtök-szombat 
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Szakirányú - pedagógus szakvizsgát adó - 

továbbképzési szakok 

 

Jelentkezési kódszám 
A gyermeki kommunikáció fejlődését 

támogató pedagógus szakterületen 

pedagógus szakvizsgára felkészítő 

szakirányú továbbképzési szak 

1.8. 

4 félév vagy két félév 

Célcsoport: óvodapedagógus, tanító  

A szakvizsgás képzés célja: 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. 

A szakirányú képzés célja: Olyan pedagógusok képzése, akik képesek a 

kommunikációs készségükben különböző okokból enyhe fokban elmaradt 

óvodás- illetve iskoláskorú gyermekek készségállapotának szakszerű 

vizsgálatára, és fejlesztésére.  

A képzés kezdési időpontja: 2022. augusztus 22.  

A felvétel feltétele: óvodapedagógus, ill. tanító alapképzési szakon szerzett 

szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai 

gyakorlat igazolása 

Részvételi díja: 130 000 Ft/fő/félév 

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Képzés gyakorisága: félévente egy intenzív hét: őszi félévben: augusztus 

utolsó hete, tavaszi félévben: január harmadik hete.  
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Jelentkezési kódszám 

Fejlesztő óvodapedagógus 

szakterületen szakvizsgára felkészítő, 

szakirányú továbbképzési szak 

1.9. 

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 programmal dolgozó 

köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési feladatainak ellátását. 

A szakirányú képzés célja: A hallgató képes legyen az óvodáskorú 

gyermekek folyamatos, differenciált megsegítésére, az óvodai élet 

tevékenységformáiba ágyazott, tudatos, tervszerű fejlesztésre.  

A képzés kezdési időpontja: 2022. augusztus 22.  

 A felvétel feltétele: óvodapedagógus alapképzési szakon szerzett 

szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai 

gyakorlat igazolása.   

Részvételi díja: 130 000 Ft/fő/félév.  

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Képzés gyakorisága: félévente egy intenzív hét: őszi félévben: augusztus 

utolsó hete, tavaszi félévben: január harmadik hete  

  



 17 

Jelentkezési kódszám 
Fejlesztőpedagógus – tanító 

szakterületen pedagógus 

szakvizsgára felkészítő, szakirányú 

továbbképzési szak 

1.10. 

4 félév vagy két félév 

Célcsoport: tanító 

A szakvizsgás képzés célja: 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. 

A szakirányú képzés célja: 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.  

A képzés kezdési időpontja: 2022. augusztus 22.  

A felvétel feltételei: tanító alapképzési szakon szerzett szakképzettséget 

igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása.  

Részvételi díja: 130 000 Ft/fő/félév.  

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Képzés gyakorisága: félévente egy intenzív hét: őszi félévben: augusztus 

utolsó hete, tavaszi félévben: január harmadik hete  
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Jelentkezési kódszám 
Gyermektánc az óvodában, iskolában 

szakterületen pedagógus szakvizsgára 

felkészítő, szakirányú továbbképzési 

szak 

1.11. 

4 félév vagy két félév 

Célcsoport: óvodapedagógus, tanító 

A szakvizsgás képzés célja: 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. 

A szakirányú képzés célja 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.  

A képzés kezdési időpontja: 2022. augusztus 22.  

A felvétel feltételei: óvodapedagógus és/vagy tanító alapképzési szakon 

szerzett szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai 

gyakorlat igazolása. 

Részvételi díja: 130 000 Ft/fő/félév 

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Képzés gyakorisága: félévente egy intenzív hét: őszi félévben: augusztus 

utolsó hete, tavaszi félévben: január harmadik hete  
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Jelentkezési kódszám 
Gyógytestnevelés az óvodában, 

iskolában szakterületen pedagógus 

szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzési szak 

1.12. 

4 félév vagy két félév 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

A szakvizsgás képzés célja: 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. 

A szakirányú képzés célja: 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.  

A képzés kezdési időpontja: 2022. augusztus 22.  

A felvétel feltételei: óvodapedagógus és/vagy tanító alapképzési szakon 

szerzett szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai 

gyakorlat igazolása. Részvételi díja: 130 000 Ft/fő/félév. 

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Képzés gyakorisága: félévente egy intenzív hét: őszi félévben: augusztus 

utolsó hete, tavaszi félévben: január harmadik hete  
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Jelentkezési kódszám Kommunikációs technikák, 

konfliktuskezelés, disputa 

szakterületen pedagógus 

szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzési szak 

1.13. 

4 félév vagy két félév 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok 

A szakvizsgás képzés célja: 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. 

A szakirányú képzés célja: 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.  

A képzés kezdési időpontja: 2022. augusztus 22.   

A felvétel feltételei: óvodapedagógus, tanító és tanár alapképzési szakon 

szerzett szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai 

gyakorlat igazolása.  

Részvételi díja: 130 000 Ft/fő/félév. 

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Képzés gyakorisága: félévente egy intenzív hét: őszi félévben: augusztus 

utolsó hete, tavaszi félévben: január harmadik hete  
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Jelentkezési kódszám 

Közoktatási vezető és pedagógus 

szakvizsga szakirányú továbbképzési 

szak 

1.14. 

4 félév vagy két félév 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok 

A szakvizsgás, szakirányú képzés célja: 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. 

A képzés kezdési időpontja: 2022. augusztus 22.  

A felvétel feltétele: óvodapedagógus, tanító, tanár alapképzési szakon 

szerzett szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai 

gyakorlat igazolása.  

Részvételi díja: 150 000 Ft/fő/félév 

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Képzés gyakorisága: félévente egy intenzív hét: őszi félévben: augusztus 

utolsó hete, tavaszi félévben: január harmadik hete  
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Jelentkezési kódszám 

Mentorpedagógus pedagógus-

szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzési szak 

1.15. 

4 félév vagy két félév 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

A szakvizsgás, szakirányú képzés célja: 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. 

A képzés kezdési időpontja: 2022. augusztus 22.   

A felvétel feltétele: óvodapedagógus, tanító, tanár alapképzési szakon 

szerzett szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai 

gyakorlat igazolása.  

Részvételi díja: 130 000 Ft/fő/félév 

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Képzés gyakorisága: félévente egy intenzív hét: őszi félévben: augusztus 

utolsó hete, tavaszi félévben: január harmadik hete.  
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Jelentkezési kódszám 
Multimédiás (e-learning) 

tananyagfejlesztő szakterületen 

pedagógus szakvizsgára felkészítő 

szakirányú továbbképzési szak 

1.16. 

4 félév vagy két félév 

Célcsoport: tanítók, tanárok 

A szakvizsgás képzés célja: 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. 

A szakirányú képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak 

multimédiás, digitális 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. 

A képzés kezdési időpontja: 2022. augusztus 22.  

A felvétel feltétele: tanító, tanári alapképzési szakon szerzett 

szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai 

gyakorlat igazolása.  

Részvételi díja: 130 000 Ft/fő/félév 

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Képzés gyakorisága: félévente egy intenzív hét: őszi félévben: augusztus 

utolsó hete, tavaszi félévben: január harmadik hete.  
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Jelentkezési kódszám „Óvodai nevelés a művészetek 

eszközeivel” alternatív program 

szakterületen pedagógus szakvizsgára 

felkészítő szakirányú továbbképzési 

szak 

1.17. 

4 félév vagy két félév 

Célcsoport: óvodapedagógus  

A szakvizsgás képzés célja: a hallgató képes legyen egységben látni a 

köznevelés rendszerét, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógiai 

programmal dolgozó köznevelési intézményét.  

A szakirányú képzés célja: Az alternatív program negyedik kiadásának 

részletes értelmezése, neveléselméletének tisztázása. Az újszerűen 

értelmezett tevékenységek tartalmi, tanulási, módszertani 

eszközrendszerének átláttatása.  

A képzés kezdési időpontja: 2022. augusztus 22.  

A felvétel feltétele: óvodapedagógus alapképzési szakon szerzett 

szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai 

gyakorlat igazolása.    

Részvételi díja: 130 000 Ft/fő/félév 

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Képzés gyakorisága: félévente egy intenzív hét: őszi félévben: augusztus 

utolsó hete, tavaszi félévben: január harmadik hete.  
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Jelentkezési kódszám 
0-3 éves korosztályú gyermekek 

nevelése, gondozása területen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő 

szakirányú továbbképzési szak 

1.18. 

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 rendszerét, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógiai 

programmal dolgozó köznevelési intézményeket.  

A szakirányú képzés célja: a 0-3 éves korosztály nevelésének, 

gondozásának minőségi megvalósítására és minőségi szakmai-módszertani 

fejlesztésére való felkészítés. 

A képzés kezdési időpontja: 2022. augusztus 22.   

A felvétel feltétele: főiskolai képzések valamelyikén szerzett oklevél, 

valamint hároméves pedagógiai gyakorlat igazolása. 

Részvételi díja: 130 000 Ft/fő/félév 

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Képzés gyakorisága: félévente egy intenzív hét: őszi félévben: augusztus 

utolsó hete, tavaszi félévben: január harmadik hete.  
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Jelentkezési kódszám 
Projektrendszerű környezeti nevelés 

szakterületen pedagógus szakvizsgára 

felkészítő szakirányú továbbképzési 

szak 

1.19 

4 félév vagy két félév 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 

A szakvizsgás képzés célja: a hallgató képes legyen egységben látni a 

köznevelés rendszerét, mellyel nagymértékben segítheti a helyi pedagógiai 

programmal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési 

feladatainak ellátását. 

A szakirányú képzés célja: A hallgatók megismerjék a projektrendszerű 

tevékenységekre épülő környezeti nevelés elméleti alapjait és gyakorlati 

alkalmazásának lehetőségeit.  

A képzés kezdési időpontja: 2022. augusztus 22.  

A felvétel feltétele: óvodapedagógus, tanító alapképzési szakon szerzett 

szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai 

gyakorlat igazolása. Részvételi díja: 130 000 Ft/fő/félév 

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Képzés gyakorisága: félévente egy intenzív hét: őszi félévben: augusztus 

utolsó hete, tavaszi félévben: január harmadik hete. 
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Jelentkezési kódszám 
Sajátos nevelési igényű gyermekek 

integrációs pedagógusa szakterületen 

pedagógus szakvizsgára felkészítő 

szakirányú továbbképzési szak  

1.20 

4 félév vagy két félév 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, 

A szakvizsgás képzés célja: a hallgató képes legyen egységben látni a 

köznevelés rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges közigazgatási, 

jogi, vezetési, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen.  

A szakirányú képzés célja: 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. 

A képzés kezdési időpontja: 2022. augusztus 22. 

A felvétel feltétele: óvodapedagógus, tanító alapképzési szakon szerzett 

szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai 

gyakorlat igazolása.  

Részvételi díja: 130 000 Ft/fő/félév 

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Képzés gyakorisága: félévente egy intenzív hét: őszi félévben: augusztus 

utolsó hete, tavaszi félévben: január harmadik hete  
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Jelentkezési kódszám 

Tehetségfejlesztő pedagógus 

szakterületen pedagógus 

szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzési szak 

1.21. 

4 félév vagy két félév 

 

Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok 

A szakvizsgás képzés célja: 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. 

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 kezdési időpontja: 2022. augusztus 22.   

A felvétel feltétele: óvodapedagógus, tanító, tanári alapképzési szakon 

szerzett szakképzettséget igazoló diploma, valamint hároméves pedagógiai 

gyakorlat igazolása.  

Részvételi díja: 130 000 Ft/fő/félév 

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Képzés gyakorisága: félévente egy intenzív hét: őszi félévben: augusztus 

utolsó hete, tavaszi félévben: január harmadik hete  
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Kiegészítő képzések 

Ezek a képzéseink nem adnak szakvizsgás végzettséget. 

 

Jelentkezési 

kódszám 

2.1. 

Nemzetiségi kiegészítő képzés 

 

A képzés nemzetiségi oklevél kiadásával zárul, 

mely az alapoklevéllel együtt érvényes. 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 rendelkezőknek a képzési idő: 4 félév. 

A felvétel egyéb kritériuma: egy elbeszélgetés az adott nyelvismeret 

szintjéről. 

A képzés kezdési időpontja: 2022. szeptember hónap 

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév  

Képzés gyakorisága: félévente 4 napon (pénteken vagy szombaton) 
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Jelentkezési 

kódszám 

2.2 

Roma-cigány kisebbségi kiegészítő 

képzés 

 

A képzés roma-cigány oklevél kiadásával 

zárul, mely az alapoklevéllel együtt érvényes. 
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-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.  

A felvétel egyéb kritériuma: egy elbeszélgetés az adott nyelvismeret 

szintjéről. 

A képzés kezdési időpontja: 2022. szeptember hónap 

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév  

Képzés gyakorisága: félévente 4 napon (pénteken vagy szombaton) 
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Műveltségterületi kiegészítő képzések tanítók részére 

Ez a képzésünk nem ad szakvizsgát. A képzés oklevél betétlap 

kiadásával zárul, mely az alapoklevéllel együtt érvényes. 

Jelentkezési 

kódszám 

3.1. Magyar nyelv és irodalom 

műveltségterületi képzés 
2 félév 

Célcsoport: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek 

műveltségterületi képzésben, illetve más műveltségterületi képzésben vettek 

részt. 

A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 

1-6. osztályában magyar nyelv és irodalom órák tartására.  

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: félévente 4 napon (pénteken vagy szombaton) 

Jelentkezési 

kódszám 

3.2. Angol nyelvi műveltségterületi képzés 

4 félév 

Célcsoport: Államilag elismert középfokú komplex (írás és szóbeli) angol 

nyelvvizsgával rendelkező tanítók, akik az alapképzést szeretnék angol 

műveltségterülettel kiegészíteni. (Az idegen nyelvi műveltségterület 

elvégzését tanúsító oklevél melléklet államilag elismert felsőfokú komplex 

nyelvvizsgával egyenértékű.) 

A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 

1-6. osztályában angol idegen nyelvi órák megtartására.  

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.), GFE 

Teológiai Kar (6720 Szeged, Dóm tér 6.) 

Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: félévente 4 napon (pénteken vagy szombaton)  
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Jelentkezési 

kódszám 

3.3. Ember és társadalom műveltségterületi 

képzés  
2 félév 

Célcsoport: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek 

műveltségterületi képzésben, illetve más műveltségterületi képzésben vettek 

részt. 

A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 

1-6. osztályában az ember és társadalom műveltségtartalmának szakszerű 

közvetítésére.  

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: félévente 4 napon (pénteken vagy szombaton) 

Jelentkezési 

kódszám 

3.4. Ének-zene műveltségterületi képzés 

2 félév 

Célcsoport: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek 

műveltségterületi képzésben, illetve más műveltségterületi képzésben vettek 

részt. 

A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 

1-6. osztályában ének-zene órák tartására.  

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: félévente 4 napon (pénteken vagy szombaton) 
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Jelentkezési 

kódszám 

3.5. Vizuális nevelés műveltségterületi képzés 

2 félév 

 

Célcsoport: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek 

műveltségterületi képzésben, illetve más műveltségterületi képzésben vettek 

részt. 

A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 

1-6. osztályában rajz és vizuális órák tartására.  

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: félévente 4 napon (pénteken vagy szombaton) 

Jelentkezési 

kódszám 

3.6. 
Természetismeret műveltségterületi 

képzés 

2 félév 

 

Célcsoport: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek 

műveltségterületi képzésben, illetve más műveltségterületi képzésben vettek 

részt. 

A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 

1-6. osztályában környezetismeret és természetismeret órák tartására.  

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: félévente 4 napon (pénteken vagy szombaton)  
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Jelentkezési 

kódszám 

3.7. Testnevelés és sport műveltségterületi 

képzés 
2 félév 

Célcsoport: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek 

műveltségterületi képzésben, illetve más műveltségterületi képzésben vettek 

részt. 

A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 

1-6. osztályában a testnevelés műveltségtartalmának szakszerű 

közvetítésére.  

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: félévente 4 napon (pénteken vagy szombaton) 

 

Jelentkezési kódszám: 

3.8. Informatika műveltségterületi képzés 

2 félév 

Célcsoport: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek 

műveltségterületi képzésben, illetve más műveltségterületi képzésben vettek 

részt. 

A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 

1-6. osztályában az informatika műveltségtartalmának szakszerű 

közvetítésére.  

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: félévente 4 napon (pénteken vagy szombaton) 
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Jelentkezési 

kódszám 

3.9. Matematika műveltségterületi képzés 

2 félév 

Célcsoport: tanítók, akik az alapképzésben nem részesültek 

műveltségterületi képzésben, illetve más műveltségterületi képzésben vettek 

részt. 

A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az általános iskola 

1-6. osztályában a matematika műveltségtartalmának szakszerű 

közvetítésére.  

Képzési helyszín: GFE Pedagógiai Kar (Szarvas, Szabadság út 4.) 

Részvételi díja: 140 000 Ft/fő/félév 

Képzés gyakorisága: félévente 4 napon (pénteken vagy szombaton) 

Jelentkezés feltételei 

A képzésekre jelentkezni az alábbi online felületen szükséges: 

https://sztfelveteli.gfe.hu/ 

Kérjük, hogy az internetes felületen, a megadott e-mail címre csatoltan 

küldje el az Ön által választott képzéshez kért dokumentumokat. 

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15. 

A regisztrációs díjat – mely minden képzés esetén 3.000,- Ft – az alábbi 

címen elérhető számlázási adatlap alapján szíveskedjenek teljesíteni: 

https://sztfelveteli.gfe.hu/szamlazasi_adatlap_2022.docx 

A kitöltött számlázási adatlapot, és a regisztrációs díj befizetését igazoló 

banki igazolást küldje el a következő email címre: 

tovabbkepzesi.iroda@gfe.hu 

Továbbképzési iroda vezetője: Dr. Lestyán Erzsébet 

https://sztfelveteli.gfe.hu/
https://sztfelveteli.gfe.hu/szamlazasi_adatlap_2022.docx
mailto:tovabbkepzesi.iroda@gfe.hu

