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 Tárgy: felhívás 

 „Járd végig!” EFOP-3.10.1.17-00003 projekt 

 keretében megvalósuló online továbbképzésekre  

 

 
Tisztelt Pedagógus Kollégák! Kedves Partnereink! 

 

 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete 2019 óta valósít meg szakmai programokat 

külhoni pedagógusok részvételével. A Szarvason és Békéscsabán megvalósított élő programokat követően a 

járványügyi helyzetre tekintettel intézetünk online szervezi a projekt keretében továbbképzéseit. A projekt célja, 

a Kárpát-medence magyar pedagógus közösségeinek tapasztalatcseréje, a magyar-magyar kapcsolatok erősítése, 

a nevelői-oktatói munka szakmai támogatása, az oktatási és nevelési gyakorlatok összevetése, módszertani 

támogatása.  

 

A programokban való részvétel ingyenes. A projekt keretében meghirdetett képzésekre pedagógus végzettséggel 

rendelkező résztvevőket várunk. A megvalósuló képzések online formában kerülnek megrendezésre, olyan képzési 

renddel, amely illeszkedik az óvodák, iskolák, szakszolgálatok, szakmai szolgáltatók munkarendjéhez, így azok 

valós idejű képzési tartalmai a délutáni idősávokban kerülnek megtartásra, megszervezésre, illetve szombati 

napokat érintenek.  

Kérjük, tekintsék át programkínálatunkat, ajánlásainkat! 

A képzésekkel, konferenciákkal kapcsolatban egyrészt mellékelt programajánlókból, másrészt 

a https://www.szegepi.hu/pedagogia/kepzesek honlapon keresztül kaphat bővebb információkat. 

 

A képzésen való részvétel regisztrációhoz kötött, a képzések maximális létszáma 20 fő/képzés. 

 

A jelentkezési lapokat az alábbi linkekre kattintva találják: 

 

15 órás online tréningek: https://www.szegepi.hu/cikk/1640 

Jelentkezési határidő a 15 órás tréningek esetében: 2021. február 19. 15:00 

30 órás akkreditált online képzések: https://www.szegepi.hu/cikk/1641 

Jelentkezési határidő a 30 órás képzések esetében: 2021. február 26. 15:00 

A képzésekhez kapcsolódó online felületek elérhetőségét, linkjét a regisztráció során megadott elektronikus címre 

küldjük meg résztvevőink számára. 

A programok technikai lebonyolításával kapcsolatban keressék munkatársunkat, Báló Tímea projekt koordinátort, 

a balo.timea@szegepi.hu e-mail címen, illetve a +36208076207 telefonszámon.  

A programok szakmai tartalmával kapcsolatban keressék a program szakmai vezetőjét, Bíró Gyula 

képzésfejlesztési igazgatót, c. e. docenst a kepzesi.igazgato@gfe.hu e-mail címen, illetve a +36303126206 

telefonszámon. 

Kérem, tekintsék át 15 órás tréningjeink és 30 órás akkreditált továbbképzéseink kínálatát! 

Jó egészséget kívánva! 

Üdvözlettel: 

Bíró Gyula sk.  

szakmai vezető 

 

 

https://www.szegepi.hu/pedagogia/kepzesek
https://www.szegepi.hu/cikk/1640
https://www.szegepi.hu/cikk/1641
mailto:balo.timea@szegepi.hu
mailto:kepzesi.igazgato@gfe.hu
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30 ÓRÁS AKKREDITÁLT KÉPZÉSEK 

 

 

Program megnevezése:  Resztoratív technikák az iskolában 

Képzés ideje:    2021. március 4-5-6. 

Óraszám:  

30 óra /20 óra online munkában folynak, 5 óra projektfeladattal, műhelyfeladattal, valamint 5 óra online 

szintetizálás és műhelymunka elemző-értékelő megbeszéléssel/ 

Képzés típusa:   online tréning 

Oktató:    Rácz Tünde pszichológus 

Dr. Mező Ferenc pszichológus, egyetemi docens 

 

 

 

Program: 

1.nap 

13:00-13:30 óra 

résztvevők bejelentkezése az online felületre; 

 

13:30-14:00 óra 

program megnyitása: 

Dr. Kozma Gábor főigazgató, főiskolai tanár 

Bíró Gyula igazgató, c. egyetemi docens 

 

14:00-19:00 óra 

tréning – műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

 

2. nap 

14:00-19:00 óra  

trénig - műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

 

3. nap 

9:00-19:00 óra 

trénig - műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

A képzés zárása, oktatói értékelés. 

 

 

 

A képzés tanúsítvánnyal zár. 

 

Regisztráció: https://forms.gle/76PnX9AdkJx6sxqM7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/76PnX9AdkJx6sxqM7
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Program megnevezése:  Hatékony konfliktuskezelési technikák 

Képzés ideje:    2021. március 4-5-6. 

Óraszám:  

30 óra /20 óra online munkában folynak, 5 óra projektfeladattal, műhelyfeladattal, valamint 5 óra online 

szintetizálás és műhelymunka elemző-értékelő megbeszéléssel/ 

Képzés típusa:   online tréning 

Oktató:    Dr. Németh Nóra egyetemi docens 

Závogyán Judit igazgató, köznevelési szakértő 

 

 

 

Program: 

1.nap 

13:00-13:30 óra 

résztvevők bejelentkezése az online felületre; 

 

13:30-14:00 óra 

program megnyitása: 

Dr. Kozma Gábor főigazgató, főiskolai tanár 

Bíró Gyula igazgató, c. egyetemi docens 

 

14:00-19:00 óra 

tréning – műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

 

2. nap 

14:00-19:00 óra  

trénig - műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

 

3. nap 

9:00-19:00 óra 

trénig - műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

A képzés zárása, oktatói értékelés. 

 

 

 

A képzés tanúsítvánnyal zár. 

 

 

Regisztráció: https://forms.gle/uS9PgxX9kBjanyYD9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/uS9PgxX9kBjanyYD9
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Program megnevezése:  Családpedagógiai ismeretek 

Képzés ideje:    2021. március 4-5-6. 

Óraszám:  

30 óra /20 óra online munkában folynak, 5 óra projektfeladattal, műhelyfeladattal, valamint 5 óra online 

szintetizálás és műhelymunka elemző-értékelő megbeszéléssel/ 

Képzés típusa:   online tréning 

Oktató:    Bíró Gyula igazgató, c. egyetemi docens 

Szabó Szilvia szociálpedagógus 

 

 

 

Program: 

1.nap 

13:00-13:30 óra 

résztvevők bejelentkezése az online felületre; 

 

13:30-14:00 óra 

program megnyitása: 

Dr. Kozma Gábor főigazgató, főiskolai tanár 

Bíró Gyula igazgató, c. egyetemi docens 

 

14:00-19:00 óra 

tréning – műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

 

2. nap 

14:00-19:00 óra  

trénig - műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

 

3. nap 

9:00-19:00 óra 

trénig - műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

A képzés zárása, oktatói értékelés. 

 

 

 

A képzés tanúsítvánnyal zár. 

 

 

Regisztráció:https://forms.gle/C8P7k3xQngnzENaR7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/C8P7k3xQngnzENaR7
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Program megnevezése:  Kooperatív tanulás csoportmunka pedagógiája 

Képzés ideje:    2021. március 4-5-6. 

Óraszám:  

30 óra /20 óra online munkában folynak, 5 óra projektfeladattal, műhelyfeladattal, valamint 5 óra online 

szintetizálás és műhelymunka elemző-értékelő megbeszéléssel/ 

Képzés típusa:   online tréning 

Oktató:    Dr. Lestyán Erzsébet adjunktus 

Dr. Mező Katalin adjunktus 

 

 

 

Program: 

1.nap 

13:00-13:30 óra 

résztvevők bejelentkezése az online felületre; 

 

13:30-14:00 óra 

program megnyitása: 

Dr. Kozma Gábor főigazgató, főiskolai tanár 

Bíró Gyula igazgató, c. egyetemi docens 

 

14:00-19:00 óra 

tréning – műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

 

2. nap 

14:00-19:00 óra  

trénig - műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

 

3. nap 

9:00-19:00 óra 

trénig - műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

A képzés zárása, oktatói értékelés. 

 

 

 

A képzés tanúsítvánnyal zár. 

 

 

Regisztráció: https://forms.gle/WcHbaK8x4xBVmAfv7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/WcHbaK8x4xBVmAfv7
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Program megnevezése:  Korszerű pedagógiai értékelés gyakorlata 

Képzés ideje:    2021. március 4-5-6. 

Óraszám:  

30 óra /20 óra online munkában folynak, 5 óra projektfeladattal, műhelyfeladattal, valamint 5 óra online 

szintetizálás és műhelymunka elemző-értékelő megbeszéléssel/ 

Képzés típusa:   online tréning 

Oktató:    Sarusi Etelka vezető szakértő 

 

 

 

Program: 

1.nap 

13:00-13:30 óra 

résztvevők bejelentkezése az online felületre; 

 

13:30-14:00 óra 

program megnyitása: 

Dr. Kozma Gábor főigazgató, főiskolai tanár 

Bíró Gyula igazgató, c. egyetemi docens 

 

14:00-19:00 óra 

tréning – műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

 

2. nap 

14:00-19:00 óra  

trénig - műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

 

3. nap 

9:00-19:00 óra 

trénig - műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

A képzés zárása, oktatói értékelés. 

 

 

 

A képzés tanúsítvánnyal zár. 

 

 

Regisztráció: https://forms.gle/bt1TbcyddgEeXSYX8 

 

 
A programváltozás jogát fenntartjuk! 

 
Báló Tímea 

projekt koordinátor 

Szeged-Csanádi Egyházmegye  

Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete 

6720 Szeged, Dóm tér 6. 

+36 62 425 738/145 

+36 20 807 6207 

balo.timea@szegepi.hu 

https://forms.gle/bt1TbcyddgEeXSYX8
mailto:balo.timea@szegepi.hu

