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 Tárgy: felhívás 

 „Járd végig!” EFOP-3.10.1.17-00003 projekt 

 keretében megvalósuló 15 órás tréningre 

 
Tisztelt Pedagógus Kollégák! Kedves Partnereink! 

 

 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete (SZEGEPI) 2019 óta tart szakmai 

programokat külhoni pedagógusok számára a „Járd végig!” EFOP-3.10.1.17-00003 projekt keretében. A Szarvason és 

Békéscsabán személyes részvétellel rendezett korábbi programokat követően a SZEGEPI újabb továbbképzéseket 

szervez. 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 segítése.  

 

A programon a részvétel ingyenes, viszont regisztrációhoz és védettségi igazolványhoz kötött. Tisztelettel 

hívjuk azokra pedagógus végzettségű Kollégáinkat, várjuk részvételüket. 

A tréningeket jelenléti formában tartjuk. 

A tréningek mellett gazdag rekreációs és kulturális programokkal várjuk a résztvevőket.  

Kérjük, tekintsék át programkínálatunkat, ajánlásainkat! 

 

A képzésekről, konferenciákról a mellékelt programajánlók, valamint a SZEGEPI honlapja tájékoztat.    

 

A részvétel regisztrációhoz kötött, egy tréningre legfeljebb 20 fő jelentkezését fogadjuk. 

A jelentkezés kötelező részvételt von maga után, amennyiben munkatársunk visszajelzi az induló csoportba való 

bekerülést.  

A képzési kínálatot és a jelentkezési lapokat ide kattintva érik el. 

Jelentkezési határidő a 15 órás tréningre: 2021. szeptember 18. 15.00 óra. 

A tréning regisztráció kapcsolódik. Az itt megadott elektronikus címre küldjük meg résztvevőink számára a képzés 

folyamatosan frissülő információit. 

Kérjük, hogy a jelentkezés és a részvétel kérdéseivel keressék bizalommal Óvári Gabriella projekt koordinátor 

munkatársunkat, az ovari.gabriella@szegepi.hu e-mail címen, illetve a +36203181452 telefonszámon.  

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

igazgatót, c. egyetemi docens fogadja kérdéseiket a kepzesi.igazgato@gfe.hu e-mail címen, illetve a +36 30 

3126206 telefonszámon. 

Kérem, tekintsék át az induló 15 órás tréningek kínálatát, és fogadják el szíves meghívásunkat! 

Az személyes találkozásunkig jó egészséget, áldozatos pedagógiai munkájukra Isten áldását kívánom! 

Üdvözlettel: 

Dr. Kozma Gábor 

SZEGEPI főigazgató,  

a GFE rektora, diakónus 

 

  

https://www.szegepi.hu/pedagogia/kepzesek
https://www.szegepi.hu/cikk/1640
mailto:ovari.gabriella@szegepi.hu
mailto:kepzesi.igazgato@gfe.hu
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INTENZÍV 15 ÓRÁS TRÉNINGEK 

 

Program megnevezése:   Korszerű tanulásszervezési eljárások 

Tréning ideje:    2021. szeptember 29 – október 02.  

Óraszám:    15 óra  

Tréning típusa:    jelenléti 

Oktató:    Dr. Lestyán Erzsébet adjunktus/Bíró István Ferenc mesteroktató 

 

 
Program: 

1.nap 

16:00-17:00 óra 

Érkezés, szállás elfoglalása, regisztráció 

18:00 óra 

Magyarságismeret Dr. Horváth Gábor tanszékvezető főiskolai tanár előadásában 

 

2.nap 

08:15-08:30 óra 

Program megnyitása: 

 

08:30-13:00 óra 

tréning – műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

 

14:00 -23:00 

Ópusztaszeri Emlékpark – Feszty-körkép megtekintése 

Látogatás a Szegedi Dómba, majd álló fogadás  

Szegedi Nemzeti Színház – Padlás című darab megtekintése 

 

3. nap 

9:00-13:00 óra  

trénig - műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

-benne: bemutató óra a Gál Ferenc Egyetem Gyakorlóintézményében- 

 

14:00-20:00 óra 

Munkácsy Mihály Múzeum – Békéscsaba 

Almásy-Kastély Látogatóközpont – Gyula 

„Ázongás” - Gyulai Várfürdő  

Koszorú elhelyezése a Történelmi Magyarország középpontján- Szarvas 

 

4. nap 

8:00-11:00 óra 

tréning zárása, projektfeladatok értékelése szakmai tapasztalatok megvitatása 

Ebédet követően hazautazás 

 
 

A tréning elvégzése után igazolást állítunk ki a résztvevőknek. 

 

 

Regisztráció: https://forms.gle/eirukDYYiFyyQdMUA 

 

 

 

 

https://forms.gle/eirukDYYiFyyQdMUA
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Program megnevezése:   Hátrányos helyzetű gyermekek pedagógiája 

Tréning ideje:    2021. szeptember 29 – október 02. 

Óraszám:    15 óra  

Tréning típusa:    jelenléti 

Oktató:    Szabó Szilvia szociálpedagógus/Bíró Gyula igazgató, c. egyetemi docens 

 

 

 

 

Program: 

1.nap 

16:00-17:00 óra 

Érkezés, szállás elfoglalása, regisztráció 

18:00 óra 

Magyarságismeret Dr. Horváth Gábor tanszékvezető főiskolai tanár előadásában 

 

2.nap 

08:15-08:30 óra 

Program megnyitása: 

 

08:30-13:00 óra 

tréning – műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

 

14:00 -23:00 

Ópusztaszeri Emlékpark – Feszty-körkép megtekintése 

Látogatás a Szegedi Dómba, majd álló fogadás  

Szegedi Nemzeti Színház – Padlás című darab megtekintése 

 

3. nap 

9:00-13:00 óra  

trénig - műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

-benne: bemutató óra a Gál Ferenc Egyetem Gyakorlóintézményében- 

 

14:00-20:00 óra 

Munkácsy Mihály Múzeum – Békéscsaba 

Almásy-Kastély Látogatóközpont – Gyula 

„Ázongás” - Gyulai Várfürdő  

Koszorú elhelyezése a Történelmi Magyarország középpontján- Szarvas 

 

4. nap 

8:00-11:00 óra 

tréning zárása, projektfeladatok értékelése szakmai tapasztalatok megvitatása 

Ebédet követően hazautazás 
 

 

A tréning elvégzése után igazolást állítunk ki a résztvevőknek. 

 

 

 

Regisztráció: https://forms.gle/QazhSn6cRif6sZx46  

 

 

https://forms.gle/QazhSn6cRif6sZx46
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Program megnevezése:   Az anyanyelvi nevelés új stratégiái 
Tréning ideje:    2021. szeptember 29 – október 02. 

Óraszám:    15 óra  

Tréning típusa:    jelenléti 

Oktató:    Dr. Katona Krisztina tanszékvezető főiskolai tanár, dékán/ 

Furárné Bazsali Zsuzsanna szakvezető tanító, gyógypedagógus 

 

Program: 

1.nap 

16:00-17:00 óra 

Érkezés, szállás elfoglalása, regisztráció 

18:00 óra 

Magyarságismeret Dr. Horváth Gábor tanszékvezető főiskolai tanár előadásában 

 

2.nap 

08:15-08:30 óra 

Program megnyitása: 

 

08:30-13:00 óra 

tréning – műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

 

14:00 -23:00 

Ópusztaszeri Emlékpark – Feszty-körkép megtekintése 

Látogatás a Szegedi Dómba, majd álló fogadás  

Szegedi Nemzeti Színház – Padlás című darab megtekintése 

 

3. nap 

9:00-13:00 óra  

trénig - műhelyfoglalkozások a program témája szerint 

-benne: bemutató óra a Gál Ferenc Egyetem Gyakorlóintézményében- 

 

14:00-20:00 óra 

Munkácsy Mihály Múzeum – Békéscsaba 

Almásy-Kastély Látogatóközpont – Gyula 

„Ázongás” - Gyulai Várfürdő  

Koszorú elhelyezése a Történelmi Magyarország középpontján- Szarvas 

 

4. nap 

8:00-11:00 óra 

tréning zárása, projektfeladatok értékelése szakmai tapasztalatok megvitatása 

Ebédet követően hazautazás 

 

A tréning elvégzése után igazolást állítunk ki a résztvevőknek. 

 

Regisztráció: https://forms.gle/brf3snsiPhb7mwwL9 

 
A programváltozás jogát fenntartjuk! 

 

Óvári Gabriella 

szakmai munkatárs 

+36 62 425 738/165 

+36 20 318 1452 

ovari.gabriella@szegepi.hu 

 

https://forms.gle/brf3snsiPhb7mwwL9
mailto:ovari.gabriella@szegepi.hu

