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Akkreditált pedagógustovábbképzéseink: 

 

Drámapedagógia az iskolában      3. oldal 

 

A kommunikáció mindennapi nehézségei és ezek keresztény 
megoldási lehetőségei – alap tréning     6. oldal 

 

A kommunikáció mindennapi nehézségei és ezek keresztény 
megoldási lehetőségei – haladó tréning    8. oldal 

 

Felkészítés a hátrányos helyzetű roma tanulók nevelésének 
sajátosságaira a katolikus köznevelési intézményekben  11. oldal 

 

Tréning jellegű felkészítés a keresztény vezetésre az egyházi 
köznevelési intézményekben      14. oldal 

 

Módszertani továbbképzés természet-tudományos tantárgyat tanító 
pedagógusoknak        17. oldal 

 
 

8 órás (egy nap) engedélyezett felnőttképzéseink:  19.oldal 
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1. DRÁMAPEDAGÓGIA AZ ISKOLÁBAN 

 
A továbbképzés óraszáma: 30 óra 
Alapítási engedély száma: 43/207/2014 
 
A továbbképzés célja: 
Cél, hogy az érdeklődő pedagógusok megismerjék a drámapedagógia elméleti 
alapjait, tevékenységközpontú szemléletét, a dramatikus tevékenységek 
rendszerét, illetve bővítsék a már meglévő elméleti tudásukat és gyakorlati 
tapasztalataikat ezen a téren. 
A gyakorlatközpontú képzésen a pedagógiai gondolkodásmódjuk fejlődjön.  
A különböző művészeti alkotások és mindennapi történetek feldolgozása során a 
résztvevők ismerjék meg a képességfejlesztő játékokat, a tanítási dráma 
konvencióit, munkaformáit és azok sokoldalú felhasználási lehetőségeit, 
gyakorlati megvalósíthatóságát. 
A képzés célja, hogy a résztvevők élményt szerezzenek a játékokban, a tanítási 
drámában mint játszók, ezáltal megtanulják alkalmazni a drámára jellemző 
gondolkodási modelleket, a tanári szerepjáték sajátosságait, begyakorolják a 
drámatanári kérdéstechnikát.   
Cél, hogy a résztvevők képesek legyenek a képességfejlesztésen alapuló és 
cselekvésen keresztül megvalósuló, a gyermek élményszintű bevonására építő 
pedagógiai folyamat megszervezésére, a helyzetgyakorlatokra és 
képességfejlesztő játékokra épülő, a tanítási dráma konvencióit is alkalmazó 
drámajáték-foglalkozások tervezésére és vezetésére. 
Képessé tenni a résztvevőket arra, hogy a dráma felszabadító, élményt adó erejét 
a nevelés és az oktatás szolgálatába állítsák, és a tanulók valóságos 
élethelyzeteire analóg történetek, szituációk feldolgozásával, a dráma eszköz- és 
kelléktárát alkalmazva, hatékony lépéseket tudjanak tenni a tanulók 
személyiségformálásában. 
 
A képzés tematikája:  
A képzés elméleti hátterével, pedagógiai törekvéseivel, a drámapedagógia 
eszköztárával, módszereivel az iskolai oktatás XXI. századi kihívásaira ad 
hatékony választ.  
A képzés megismertet a drámapedagógia elméleti alapismereteivel, a dramatikus 
tevékenységformákkal. Megmutatja azokat a drámajátékokat, képességfejlesztő 
gyakorlatokat és drámai konvenciókat, technikákat, amelyeket a résztvevők a 
oktatási-nevelési folyamatokban alkalmazhatnak, hasznosíthatnak. Képessé teszi 
a résztvevőket arra, hogy a képzésen megismert módszerek alkalmazásával az 
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oktatási-nevelési folyamatot diákjaik számára élményszerűvé tegyék. Elérjék, 
hogy a nehezen megfogalmazható (vagy éppen formálódó) gondolataikat, 
érzelmeiket diákjaik ki tudják fejezni. 
A képzés tevékenység-központú, a gyakorlati tevékenységek alapján történik az 
elméleti tudnivalók rendszerezése, illetve a megismert elméleti ismereteket a 
gyakorlatba ágyazva ki is próbálhatják a résztvevők.  
A továbbképzés középpontjában ezért a drámapedagógiai módszerek gyakorlati 
alkalmazása áll: beépítésük a mindennapi munkába, a segítségükkel 
megvalósuló képességfejlesztés, gyakorlás, ellenőrzés. A továbbképzés a 
drámapedagógiai munkaformákat a saját élményű tanulási folyamatba ágyazza 
azért, hogy a résztvevők teljes képet kaphassanak a drámapedagógiai módszerek 
gyakorlati alkalmazásáról. 
Ezek a módszerek túllépnek a hagyományos diagnosztikus és fejlesztő 
eljárásokon, helyettük a képesség-központú és cselekvésen keresztül 
megvalósuló, a gyermek bevonására építő pedagógiai folyamatot helyezik a 
középpontba. 
A résztvevők foglalkozástervet készítenek saját tanítási területükre. A 
foglalkozástervben a megismert drámapedagógiai eszközöket kell 
megjeleníteniük a fejlesztésben, gyakorlásban, ellenőrzésben, egyéb területeken.  
 
A képzés vezetője: Pucsek Zsuzsanna tanár, drámapedagógus 
 
A képzés résztvevői írták: 
• Betekintést nyerhettünk a drámapedagógia szépségeibe, új 

ismeretekkel gazdagodott a tudásunk. 
• Sokkal többet kaptam, mint vártam. Jól használható a 

mindennapi munkámban, emellett lelkesítő, önbizalom erősítő 
is volt.  

• Kiváló, gyakorlatorientált képzés, kiváló oktatóval az élen. 
• Sok drámapedagógiai játékra vágytam, maximálisan 

megkaptam. 
• A tréner személyében egy csodálatos embert ismertem meg, aki 

óriási szeretettel öntötte ránk a "kincseit". Rengeteget tanultam, 
csuda jó együtt játszani! Azt gondolom, hogy a gyermekek 
személyisége ezeknek a játékoknak a segítségével teljesedhet ki és 

válhatnak boldog, kiegyensúlyozott felnőttekké. Mindent 

köszönök szívből!!! 
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• Számítottam rá, hogy hasznos lesz. Sőt, nagyon hasznos. Hogy 

közösségi élményben is részem lesz, és lelki feltöltődést is kapok, 
ez váratlanul ért. Köszönöm! 

• Szívből kívánom minden kollégámnak, hogy részt tudjon venni 
ilyen képzésen, Zsuzsával! 

• Az eddigi képzések közül addig a leghasználhatóbbal 
találkoztam.  
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 A KOMMUNIKÁCIÓ MINDENNAPI NEHÉZSÉGEI ÉS 
EZEK KERESZTÉNY MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI 
 
A továbbképzés óraszáma: 30 óra 
Alapítási engedély száma: 575/76/2017 
 
A képzés célja: 
A tréning fő célja az emberi kapcsolatok tapasztalati elemzésén keresztül olyan 
kézségek kialakítása, amelyek segítik az együttműködést a munkatársakkal, 
diákokkal és szülőkkel. A képzés célja, hogy a résztvevők felismerjék és 
megtapasztalják az asszertív magatartás kapcsolatokra gyakorolt pozitív hatását. 
A tréning hozzásegítsen önmagunk jobb megértéséhez, céljaink eléréséhez, a 
tudatos egymásra figyeléshez, és a hatékony konfliktus-kezeléshez. Cél az 
újszövetségben feltárulkozó jézusi magatartás (empátia, emberi természetének 
vonásai –érzéseinek megnyilvánulása) mélyebb megismerésével felkelteni az 
érdeklődést a tudatos önismeret és személyiségfejlődés iránt. 
 
A képzés tematikája:  
A keresztény pedagógus számára nagy kihívást jelent, hogy a mindennapi élet 
nehézségeit keresztény módon oldja meg. Mit kell tenni, amikor a tanulónak, 
szülőnek, kollégának vagy éppen magának a tanárnak problémája, gondja van? 
A hatékony segítés lehetőségeit, a konfliktusok kezelési megoldásainak 
felismerését, érzéseink tudatosítását segíti a képzés. A tréningen a következő 
témákkal foglalkozunk:  
- E. Berne személyiségszerkezetén keresztül meglátni és megérteni 
konfliktusaink gyökerét  
- Kommunikáció elméleti alapok  
- Jézus Krisztus emberi természete, mint modell  
- Meghallgatni és megérteni, aki bajban van  
- Belső konfliktusaink kezelése  
- Közös problémák, konfliktusok kezelése keresztény módon  
- Kapcsolat másfajta emberekkel, másfajta értékrend megértése  
- A tanult készségek alkalmazása problémás helyzetekben  
 
Az egyes témák egymásra épülnek, magasabb szinten megismétlődnek, hogy a 
tanult készségek megerősödjenek a hallgatókban. A saját élmények és 
tapasztalatok megbeszélése és feldolgozása alapján keressük az új ismeretek 
által azokat a viselkedéseket, amelyeket beépíthetünk saját gyakorlatunkba. 
Magunkra figyelés és reflektálás által tudatosítjuk, hogy az egyes helyzetek mit 
eredményezhetnek. Minek mi a kiváltó oka, mit lehet tenni, hogy ne a régi rossz 
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beidegződés ismétlődjön meg. A megszokott és gyakran ösztönös 
cselekedeteinken csak a tudatosság által változtathatunk és választhatjuk a 
hatékonyabb és keresztény megoldást. A tréningen alkalmazott munkaformák:  
- Tematikus megbeszélések, kis és nagycsoportban  
- önismeretet fejlesztő gyakorlatok, kérdőívek  
- személyiségfejlesztő játékok, szituációs játékok  
- interaktív, strukturált gyakorlatok. 
 
A trénerek nevei: Babály András, Gulyás Zsolt 
 
A képzés résztvevői írták: 

• Már a kollégáimtól is hallottam a képzésről. Így boldog 
várakozással néztem elébe. A képzés végén is elmondhatom, 
hogy a várakozásom beigazolódott. Többet is adott, mint amit 
vártam.  

• Nagyon sok hasznos, a mindennapokban is használható 
ismerettel gazdagodtam.  

• Nagyon hasznosnak tartottam, hogy a két atya felváltva vezette 
a kurzust, világos utasítások, egyértelmű magyarázatok, 

nyitottság a résztvevők felé.  
• A módszerek (játék, frontális, csoportmunka, páros munka) 

változatosak és hatékonyak voltak.  
• A képzést mindenkinek javasolni fogom. Nagyon sokat adott 

mind lelkileg, mind szakmai szinten. Az atyák személyisége, 
tárgyi tudása, felkészültsége, humora lenyűgözött. A képzés 
témáját is hasznosnak találtam.  

Minden segítő szakmában dolgozó embernek ajánlom ezt a 

képzést. Nagyon jól éreztem magam, feltöltődtem. A vezetők 
személyisége hitelesen illeszkedett a képzés anyagához. Köszönöm, 

hogy lehetővé, elérhetővé tették a képzést.  
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A KOMMUNIKÁCIÓ MINDENNAPI NEHÉZSÉGEI ÉS 
EZEK KERESZTÉNY MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI – 
HALADÓ TRÉNING  

 
A továbbképzés óraszáma: 30 óra 
Alapítási engedély szám: 575/6/2017  
 
A továbbképzés célja:  
A tréning fő célja az emberi kapcsolatok tapasztalati elemzésén keresztül "A 
kommunikáció mindennapi nehézségei és ezek keresztény megoldási 
lehetőségei" tréningen elsajátított készségek megerősítése és továbbfejlesztése, 
amelyek segítik a pedagógus együttműködését a munkatársakkal, diákokkal és 
szülőkkel. A tréning kiemelt célja Eric Berne tranzakcióanalízisében a felnőtt-
felnőtt közötti viszony erősítése. A tréning további célja a kapcsolatok egymás 
közötti erősítése a "nincs probléma" sávban. Cél a pszichodramatikus és a 
drámapedagógiai módszerek és eszközök gyógyító, közösségteremtő erejét 
felhasználva a résztvevőkkel megismertetni: a szükségleteket, szeretetnyelveket, 
a közösség dinamikáját, működését, a különböző szerepeket, a talentumok 
felhasználását.  
 
A képzés tematikája:  
„Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is. Ugyanazt a lelkületet 
ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt” Fil 2,4-5. Szeresd 
felebarátodat, mint önmagadat! – A főparancs második része, amely 
összefoglalja e tréning lényegét. „A kommunikáció mindennapi nehézségei és 
ezek keresztény megoldási lehetőségei” tréning elvégzése után jelentkezett az 
igény a megtanult kommunikációs eszközök begyakorlására, elmélyítésére. 
Jelen haladó tréningünkön a megtanult kommunikációs eszközök mélyítése 
történik, amelyek segítségével a konfliktus megoldása vagy feloldása 
megvalósulhat. A tréning egyik fő célja, hogy az Eric Berne 
tranzakcióanalízisében a felnőtt-felnőtt közötti viszonyt erősítsük. Az értő 
hallgatás, én-üzenet, eszközváltás segítségével eljutunk a nehezebben 
megoldható konfliktusok eredményes kezeléséig. A felnőtt-én egyik jellemzője 
az asszertív magatartás, amikor nemcsak magunk, hanem a másik igényeire és 
érzéseire is figyelünk. A kérdés, hogy rendelkezünk-e azzal az önuralommal és 
fegyelmezettséggel, ami által a másikra is rá tudunk hangolódni? Van-e kellő 
önbizalmunk, hogy saját negatív érzéseinkről és igényeinkről tudjunk őszintén 
beszélni? Ki tudjuk-e zárni a manipulációt, a megváltoztatni akarást, a 
hibáztatást? El tudjuk-e fogadni a másik embert olyannak, amilyen? Ez a 
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viszonyulás segít abban, hogy élő és növekedő kapcsolatra lépjünk azokkal, akik 
számunkra fontosak. A tréning másik célja a kapcsolatok egymás közötti 
erősítése a nincs probléma sávban. A játék gyógyító, közösségteremtő erejét 
felhasználva szeretnénk a résztvevőkkel a gyakorlat által megismertetni: a 
szükségleteket, a szeretetnyelveket, a közösség dinamikáját, működését, a 
különböző szerepeket, talentumok felhasználását. A sajátélmények és 
tapasztalatok szerzése, megbeszélése és feldolgozása alapján gyakoroljuk azokat 
a viselkedésformákat, amelyeket beépíthetünk saját kapcsolatainkba. A 
magunkra figyelés és reflektálás által tudatosítjuk, hogy az egyes helyzetek mit 
eredményezhetnek. A megszokott és gyakran ösztönös cselekedeteinken csak a 
tudatosság által változtathatunk és választhatjuk a hatékonyabb és keresztény 
megoldást. A tréningen alkalmazott munkaformák: előadás, tematikus 
megbeszélések kis- és nagycsoportban, önismeretet fejlesztő gyakorlatok, 
kérdőívek kitöltése, személyiségfejlesztő játékok, szituációs játékok, interaktív, 
strukturált gyakorlatok. A képzés során az ellenőrzés úgy történik, hogy a 
résztvevők az egyes feladatok és gyakorlatok megoldása során és a képzés végén 
visszajelzést adnak a csoport előtt. A tanúsítvány kiadásának feltételei: a 
résztvevő a képzés 100%-án jelen legyen, részt vegyen a csoportmunkában, 
kitöltse az elégedettségi kérdőívet, továbbá a képzést követő 14 napon belül 
elkészítse és eljuttassa a reflexiós levelet a trénernek a megtanult ismeretek és 
készségek hasznosításáról (1-2 oldal terjedelemben) saját pedagógiai 
gyakorlatában. A képzésen megismert és gyakorolt készségek és a kötelező 
irodalomban foglaltak alkalmazásának meglétét értékeljük.  
A jelentkezés feltétele: A kommunikáció mindennapi nehézségei és ezek 
keresztény megoldási lehetőségei tréning előzetes elvégzése. A továbbképzés 
annak folytatása. 
 
A képzés résztvevői írták: 

• Nagyon izgalmas, a gyakorlati élethez kapcsolódó volt a 

képzés. Ráadásul felkeltette, fenntartotta az érdeklődésemet 
a téma iránt. Szívesen vennék részt még egy harmadik 
részen is.  

• Köszönöm, hogy itt lehettem. 
• Jól képzett, megfelelő empátiával rendelkező emberek 

vezettek képzést.  
• A lényeg volt sűrítve a munkalapokon. Azokat könnyű volt 

tartalommal sűríteni. 
• Felkészültek voltak a trénerek. Magas szakmai tudásukat 

szívvel-lélekkel átadták.  
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• A szituációs játékok jól modellezték a jövőbeli eseteket.  
• Az iskolában és a magánéletben is hasznosítható. 
• Valós élethelyzetek elemzése, kezelése a szeretet nyelvén. 
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FELKÉSZÍTÉS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ROMA 
TANULÓK NEVELÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRA A 
KATOLIKUS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN 

 
A továbbképzés óraszáma: 30 óra 
Alapítási engedély száma: 23/183/2015 
 
A továbbképzés célja  
A továbbképzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok megismerjék a roma 
tanulók neveléséhez szükséges elméleti alapokat illetve bővítsék a már meglévő 
elméleti tudásukat ezen a téren.  
 
A képzés tematikája:  
Magyarországon a roma népesség növekedése miatt egyre több iskolában nő a 
roma tanulók száma és aránya. A katolikus köznevelési intézmények 
elhivatottan vállalják a hátrányos helyzetű roma tanulók nevelését, oktatását, 
ugyanakkor a speciális feladatra kevéssé felkészültek a pedagógusok.  Ez 
indokolja, hogy speciális továbbképzéssel segítsük őket, hogy megfeleljenek 
ennek a kihívásnak. A résztvevők a képzés elvégzése során megismerik a roma 
tanulók eredményes nevelésének és integrációjának sajátosságait. Előadások 
keretében a továbbképzés során a résztvevők betekintést nyernek a romológia 
alapjaiba. A jogi szabályozás alkalmazásának lehetőségein keresztül megismerik 
a gyermekvédelmi hálózat köznevelést érintő sajátosságait. A képzés során 
bemutatott, a katolikus egyházon belül működő jó gyakorlatokon keresztül 
felismerik a saját pedagógiai gyakorlatukban megvalósítható lehetőségeket, ezek 
alkalmazásában tapasztalatot szereznek. A csoportos és egyéni munkaforma 
segítségével a résztvevők módszertani ismereteket szereznek a drámapedagógia, 
a játék, az integráció és a művészeti nevelés terén a hátrányos helyzetű roma 
tanulók eredményes neveléséhez. A pedagógusokban tudatosulnak a hitélet által 
nyújtott lehetőségek a gyermekek személyiségfejlesztésében és a saját lelki 
egyensúlyuk megőrzésében. Az esetmegbeszéléseken, szupervízión keresztül 
lehetősét kapnak saját eddigi gyakorlatuk kiértékelésére. A résztvevők képesek 
lesznek a tanultakat alkalmazni mindennapi nevelő-oktató munkájukban. 
Képessé válnak a megfelelő pedagógiai módszerek kiválasztására, az 
alkalmazott módszerek értékelésére és az önreflexióra.  
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A képzés résztvevői írták: 
 

• Új módszerek alkalmazása volt számomra a legérdekesebb. 
• A cigánykultúra története és a cigánypasztorációról 

elhangzottak új ismeretek voltak. 
• Sok konkrét gyakorlatban megvalósítható ötletet kaptam. 

• Igyekeztek az előadók a valós élet problémáira reagálni. 
• A játékos és drámapedagógiai módszerek nagyon hasznosak 

voltak. 
• Köszönöm, hogy részt vehettem ezen a képzésen, melyen a 

cigányság viselkedésének okait jobban megértettem, 
rávilágítottak arra, hogy a hagyományos módszereket fel kell 
váltanom újabbakra. 

• Dr. Székely János előadása nagyon érdekes volt. Sok gyakorlati 

példát ismertem meg. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet előadása is 

hasznos volt, és érdekes. A többi előadóval is nagyon elégedett 
vagyok. 

• A Don Bosco módszer a legtanulságosabb volt a gyakorlati 
alkalmazáshoz. Sokrétű és színes, témát körüljáró 
továbbképzésen vehettünk részt.  

• Köszönöm a lehetőséget, a sok segítséget és az érdekes 

előadásokat, amiből sok mindent tanultam.  

• A Szalézi iskola igazgatója által tartott előadás és a játékos, 
interaktív feladatok nagyon hasznosak voltak.  

• Köszönöm a részvételt, sok jó ötletet kaptam, amit az 
otthoniaknak is szívesen átadok. Jó munkát, kitartást kívánok 
a KPSZTI dolgozóinak, szeretettel.  

• A képzéshez tartozó szállással nagyon meg voltam elégedve és a 
közelsége sokat segített. 
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TRÉNING JELLEGŰ FELKÉSZÍTÉS A KERESZTÉNY 
VEZETÉSRE AZ EGYHÁZI KÖZNEVELÉSI 
INTÉZMÉNYEKBEN 
 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 
Alapítási engedély szám: 23/184/2015 
 
A továbbképzés célja:  
A képzés célja a keresztény köznevelési intézményben vezető beosztású 
pedagógusok megismertetése a keresztény vezetés sajátosságaival, a keresztény 
vezető sajátos erőforrásaival. A képzés célja, hogy a résztvevők felismerjék a 
vezető szerepből adódó jellemző problémákat és ezek keresztény megoldási 
lehetőségeit. A képzés célja továbbá az emberi kapcsolatok tapasztalati 
elemzésén keresztül olyan készségek kialakítása, amelyek segítik az 
együttműködést a munkatársakkal, diákokkal és szülőkkel. A képzés célja, hogy 
hozzásegítsen a vezetőnek önmaga jobb megértéséhez és a hatékony 
konfliktuskezeléshez. 
A képzés tematikája:  
Az egyházi intézmény vezetője szakmai szempontból felkészült, a vezetésre 
elhivatott pedagógus, de legtöbb esetben nem kap felkészítést arra vonatkozóan, 
hogy mit jelent keresztény alapokra építve, keresztény módon vezetni egy 
intézményt. Nincs tisztában azzal, hogy milyen többletfeladatokat jelent az 
egyházi köznevelési intézmény vezetőjének lenni és milyen többlet erőforrások 
állnak a rendelkezésére. A képzés megismertet a keresztény vezetés elméletének 
sajátosságaival, a szolgáló vezetés jellemzőivel.  
Rámutat a keresztény vezetés és a társadalomban elfogadott vezetői szerep 
azonos és eltérő sajátosságaira. Elméleti és gyakorlati példákon át megismertet a 
nevelőtestület/munkaközösség keresztény közösséggé alakításának 
folyamatával. A vezetők által gyakran elkövetett hibák elemzésével és a saját 
tapasztalattal való összevetésével segíti a vezetőt érő kísértések elkerülését, a 
helyes vezetői magatartásformák kialakítását.  
Hogyan lehet a vezető asszertív? A keresztény vezető számára nagy kihívást 
jelent, hogy a mindennapi élet nehézségeit keresztény módon oldja meg. Mit 
kell tenni amikor a tanulónak, szülőnek, kollégának vagy éppen magának a 
vezetőnek problémája, gondja van?  
A képzés középpontba helyezi a hatékony segítés lehetőségeit, a konfliktusok 
kezelési megoldásainak felismerését, érzéseink tudatosítását.  
A képzés során E. Berne személyiségszerkezetén keresztül értelmezik a 
résztvevők a konfliktusaik gyökerét. A kommunikációelméleti alapok 
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megismerésével gyakorlatokon keresztül sajátítják el a hatékony kommunikációt 
és konfliktuskezelést. A saját élmények és tapasztalatok megbeszélése és 
feldolgozása alapján gyakorolják azokat a viselkedésformákat, amelyeket 
beépíthetnek saját kapcsolataikba. A magukra figyelés és reflektálás által 
tudatosítják, hogy az egyes helyzetek mit eredményezhetnek. A megszokott és 
gyakran ösztönös cselekedeteiken csak a tudatosság által változtathatnak és 
választhatják a hatékonyabb és keresztény megoldást.  
 

A képzés résztvevői írták: 

• A keresztény vezetői ismeretek terén rengeteget adott.  

• Mindig minőséget, garanciát jelentenek számomra a KPSZTI 
továbbképzések. 

• Ilyen jellegű felkészítésen még nem vettem részt, számomra 
maximálisan jók, újszerűek voltak az információk.  

• Sok jó gyakorlattal ismerkedtem meg, amit hasznosítani tudok.  

• Jól tudom a munkámban alkalmazni a vezetői ismeretek terén.  
• Az intézményi kommunikációban, konfliktuskezelésben nagyon 

hasznos. 
• Köszönet a szeretetért, megértésért, bizalomért, támogatásért.  
• Tartalmas, sokrétű, elmélet-gyakorlat egységét megvalósuló 

képzés volt. A trénerek szakmai felkészültsége, a hely lelkisége, és 
vendégszeretete példaértékű. Várom a folytatást.  

• Ugyan feszes tempójú volt a továbbképzés, azonban rendkívül 
gyakorlati szempontú és aktuális kérdéseket, problémákat 
vizsgáló. Nagyon hasznos lenne mindenkinek az 
intézményvezetésben. 

 
  



16 
 

 

 

 



17 
 

MÓDSZERTANI TOVÁBBKÉPZÉS TERMÉSZET-
TUDOMÁNYOS TANTÁRGYAT TANÍTÓ 
PEDAGÓGUSOKNAK 
 
 A továbbképzés óraszáma: 30 óra 
Alapítási engedély szám: 27282/32/2016 
 
A képzés célja:  
A program célja, hogy módszertani segítséget nyújtson a természettudományos 
tantárgyakat tanító pedagógusoknak: megismertesse őket a korszerű 
oktatásszervezési formákkal és tanítási módszerekkel, segítse a tanítás során 
leghatékonyabban alkalmazható módszerek kiválasztását. Cél, hogy a digitális 
kompetencia felhasználásának lehetőségeit megtanulják eredményesen 
felhasználni a tanításban. Cél a környezetvédelmi tudatosság megerősítése is.  
 
A képzés tematikája:  
A program módszertani segítséget nyújt a természettudományos tantárgyakat 
tanító pedagógusoknak: előadások keretében megismerteti őket a korszerű 
oktatásszervezési formákkal és tanítási módszerekkel, egyéni és csoportos 
gyakorlatok során segíti a tanításban leghatékonyabban alkalmazható módszerek 
kiválasztásának és alkalmazásának folyamatát. A digitális kompetencia 
felhasználásának lehetőségeit előadás majd gyakorlat keretében megtanulják 
eredményesen alkalmazni a tanításban. A hallgatók segítséget kapnak a 
környezetvédelmi tudatosságra nevelés hatékonyabbá tételében is. A képzés 
során egyéni és csoportos munkában a hallgatók felmérik a saját módszertani 
felkészültségüket, és egyéni fejlődési tervet dolgoznak ki önmaguk számára. A 
résztvevők képesek lesznek a tanultakat alkalmazni mindennapi nevelő-oktató 
munkájukban. Képessé válnak a megfelelő pedagógiai módszerek 
kiválasztására, az alkalmazott módszerek értékelésére és az önreflexióra. 
 

A képzés résztvevői írták: 

 
• Nagyon boldog vagyok, hogy részt vettem ezen a képzésen, 

minden képzeletet felülmúlt. 
• Nagyon köszönöm a szervezést, a program  hiánypótló!  
• Szerettem volna előre minden kötelező és ajánlott irodalmat 

elolvasni, de sajnos idő hiányában nem tudtam megtenni. 
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8 ÓRÁS (EGY NAP) 

ENGEDÉLYEZETT  

FELNŐTTKÉPZÉSEINK: 

 

 

 

2. FELKÉSZÍTÉS A KIÉGÉS MEGELŐZÉSÉRE ÉS 
KEZELÉSÉRE 

 
3. FELKÉSZÍTÉS A SZEMÉLYES HATÉKONYSÁG 

NÖVELÉSÉRE 
 
4. FELKÉSZÍTÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 

KOMPETENCIÁK HATÉKONY FEJLESZTÉSÉRE 
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