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A hiperaktivitás és figyelemzavar (ADHD) felismerése és kezelési lehetőségei 
A mozgásos tevékenységek szerepe a  magatartás és a figyelem befolyásolásában 
 (30 óra ) 
 
Indítási engedély száma: OKM – 3/185/2008. 
 
A program szakmai irányítója: 
Rácz Judit gyógytornász, a kurzus gyógypedagógus és gyermekpszichiáter közreműködésével 
valósul meg. 
 
A program célja, hogy a képzésben résztvevők átfogó ismereteket szerezzenek a hiperaktivitás 
és figyelemzavar tünet-együttes okairól, jellegzetességeiről, következményeiről, a társuló pszichés 
zavarokról és kezelési lehetőségeikről.  
A résztvevők a kurzus végeztével megfelelő tájékoztatást tudjanak adni a szülőknek, a nevelési és 
terápiás lehetőségekről.  
Olyan mozgásformák alkalmazását sajátíthatják el, amelyek segítségével kedvezően befolyásolható 
a figyelem és a viselkedés.  
A képzésben szerzett információk birtokában növekedhet a pedagógusok empátiás készsége és 
toleranciája a hiperaktív és figyelemzavaros gyerekek iránt. 
 
A továbbképzés ajánlott óvodapedagógusok, tanítók és általános iskolai tanárok részére. 

 

A képzés lebonyolítása:  

4 nap (szerda – szombat) 

a konzultációk időbeosztása: 3 x 8 + 1x 6 óra, 9.00 órai kezdéssel 

 
A továbbképzés teljesítésének követelménye: záródolgozat 
 
A követelmények teljesítésének igazolása: a Nyíregyházi Főiskola által kibocsátott 
tanúsítvány. 
 
Részvételi díj: 32 000 Ft + 10% regisztrációs díj 
 
A képzéssel kapcsolatos részletes információt Élesné Asztalos Zsuzsától, a 42 599 421-es 
telefonon kérhetnek az érdeklődők. 
 



Az együttnevelés problémái és megoldási lehetőségek 
30 óra 
 
Indítási engedély száma:  OK – 410/132/2010. 
 
A program szakmai irányítói: 
Vassné dr Figula Erika NyF Pedagógusképző Kar dékánja, főiskolai tanár 
Jeneiné Novák Erzsébet logopédus, pedagógia tanár 
 
A program célja, hogy az oktatásban dolgozó pedagógusok olyan pedagógiai, pszichológiai, 
szakmai és szakmódszertani ismereteket sajátítsanak el, melyek birtokában képesek a különleges 
gondozásra jogosult tanulók többségi keretek között történő foglalkoztatását megoldani, illetve e 
tanulók egyre szélesebb körű társadalmi befogadását és elfogadását támogatni. Kiemelt cél, hogy a 
sajátos nevelési igényű tanulókkal való bánásmód gyakorlati módszereit sajátítsák el a képzésben 
résztvevők.  
 
A továbbképzés ajánlott óvodapedagógusok, tanítók, gyógypedagógiai tanárok, illetve bármely 
képzési területen tanári szakon végzett kollégák részére. 
 
A 30 órás képzés lebonyolítása:    
2 hétvége, 4 nap 
a konzultációk időbeosztása:  péntek délutánonként 14.00, 
szombati napokon 8.30 órai kezdéssel 
  
A követelmények teljesítésének igazolása: a Nyíregyházi Főiskola által akkreditáltatott 
Tanúsítvány. 
 
Részvételi díj: 32 000 Ft + 10% regisztrációs díj / fő 
 
A képzéssel kapcsolatos részletes információt Élesné Asztalos Zsuzsától, a 42 599 421-es 
telefonon kérhetnek az érdeklődők. 



Az agresszió jelenségvilága, az iskolai agresszió kezelése 
60 óra 
 
Indítási engedély száma: 82/24/2012 
 
A program szakmai irányítója:  
Vassné dr Figula Erika NyF Pedagógusképző Kar dékánja, főiskolai tanár 
 
A program célja, hogy megismertesse a tanfolyam résztvevőit az iskolában előforduló 
konfliktushelyzetekkel, a gyermekek egymással és tanáraikkal szembeni agressziójának lehetséges 
etiológiai, fejlődés-lélektani, kulturális okaival.  
A résztvevők ismerkedjenek meg az iskolai agresszióban résztvevők (áldozatok, támadók, 
agresszív áldozatok és szemlélők) pszichés állapotával, bennük zajló folyamatokkal, az agresszió 
következményeivel. Ismerjék meg a média agresszió személyiségfejlődésre gyakorolt hatásait. 
Tanulják meg a hétköznapi gyakorlatban is jól alkalmazható konfliktuskezelési, agressziókezelési 
és hatékony kommunikációs módokat. Ismerjék meg más országokban alkalmazott preventív 
lehetőségeket. 
Strukturált feladatokkal, esetmegbeszéléssel fejlesszék a tudatos problémakezelésüket, hogy 
képesek legyenek az agresszív gyerekek problémájának kezelésére, a közösségbe való 
beillesztésükre. 
 
A továbbképzés ajánlott közoktatási, gyermekvédelmi és szociális intézmények pedagógusai, 
tanítói, szociálpedagógusai, pszichológusai részére 
 
A továbbképzés teljesítésének követelménye: esettanulmány készítése + záró írásbeli teszt 
A követelmények teljesítésének igazolása: a Nyíregyházi Főiskola által kibocsátott 
tanúsítvány. 
 
Részvételi díj: 50 000 Ft +10% regisztrációs díj 

 
A jelentkezésről, valamint a képzésekkel kapcsolatos bővebb információkról munkatársunknál, 
Élesné Asztalos Zsuzsánál érdeklődhetnek (42/599-421; elesne@nyf.hu ). 

 



Gyermek- és serdülőkori devianciák pszichológiai és mozgásterápiás megközelítése 
30 óra 
 
Indítási engedély száma: 82/24/2012 
 
A program szakmai irányítói: 
Vassné dr Figula Erika  NyF Pedagógusképző Kar dékán, főiskolai tanár, 
Rácz Judit gyógytornász 
 
A program célja, hogy a képzésben résztvevő pedagógusok átfogó ismereteket szerezzenek a 
gyermek- és serdülőkori testi és pszichés fejlődésről, annak zavarairól. A résztvevők a kurzus 
végeztével megfelelő tájékoztatást tudjanak adni a szülőknek, a nevelési és terápiás lehetőségekről. 
Olyan mozgásformák alkalmazását sajátítsák el, amelyek segítségével kedvezően befolyásolható a 
testkép, önismeret, kapcsolatteremtési és stressztűrő képesség.  
A résztvevők megismerik a gyermek- és serdülőkor testi és pszichés fejlődés menetét, ezek 
zavarát, ezekkel kapcsolatos hipotéziseket, terápiás lehetőségeket. Használni tudják azokat a 
teszteket, amelyek segítségével a devianciák kialakulásának rizikója kimutatható. Jártasságot 
szereznek az elsajátított mozgásformák rendszerezésében és gyakorlati alkalmazásában. Képesek 
lesznek a korcsoportnak megfelelő mozgásos foglalkozás megtervezésére és levezetésére.  
 
A továbbképzés ajánlott a 3 – 19 éves korosztályt oktató – nevelő pedagógusok számára. 
 
A képzés lebonyolítása: 4 nap (szerda – szombat) a konzultációk időbeosztása: 3 x 8 + 1x 6 

óra, 9.00 órai kezdéssel 

 
A továbbképzés teljesítésének követelménye: Írásbeli vizsga, amelynek anyagát a tanfolyam 
előadásai képezik: a teszt a pszichés zavarok felismerése és kezelési lehetőségei témakör megfelelő 
szintű ismeretét méri. Záródolgozat: egy mozgásos foglalkozás óratervének elkészítése. 
 
A követelmények teljesítésének igazolása: a Nyíregyházi Főiskola által kibocsátott 
tanúsítvány. 
 
Részvételi díj: 32 000 Ft +10% regisztrációs díj 

 
A jelentkezésről, valamint a képzésekkel kapcsolatos bővebb információkról munkatársunknál, 
Élesné Asztalos Zsuzsánál érdeklődhetnek (42/599-421; elesne@nyf.hu ). 
 



Pedagógusok pedagógiai és módszertani kultúrájának fejlesztése továbbképzés 
60 óra 
 
Indítási engedély száma: a Nyíregyházi Főiskola 2013. március hónapban kezdeményezi az 
akkreditációs eljárást 
 
A program szakmai irányítója:  
Dr. Márton Sára főiskolai tanár 
   
A program célja, hogy megismertesse a továbbképzés pedagógus végzettséggel rendelkező 
résztvevőit azokkal az új tanítási-tanulási folyamatban alkalmazott/alkalmazható pedagógiai eljárásokkal, 
melyek kiemelt figyelmet fordítanak a tanulók egyéni sajátosságaira, a heterogén tanulói összetételből 
következő közismereti és szakmai tanórákon tapasztalható nehézségekre.  Ezen módszerek elsajátításával 
lehetővé válhat a szakképző intézmények tanulói körében tetten érhető nagyfokú lemorzsolódás 
csökkentése. A továbbképzés során a résztvevők tanári kompetenciáinak fejlesztése is történik, illetve 
felkészülnek a megváltozott pedagógus szerepekre. Strukturált feladatokkal, tréningek keretében 
fejlesztésre kerül a másság elfogadása iránti pedagógusi attitűd. A megszerzett, elsősorban 
gyakorlatorientált ismeretek birtokában képessé válnak a résztvevők tanulóikat eljuttatni 
szakképzettség(ek) sikeres megszerzéséhez. 
 
A továbbképzés ajánlott szakképző intézmények pedagógus végzettséggel rendelkező szakmai tanárai és 
gyakorlati oktatói részére. 
 

A továbbképzés teljesítésének követelménye: az elsajátított módszerek alkalmazásának gyakorlatban 
történő bizonyítása (DVD-filmeken történő rögzítéssel) + reflexió, elemzés, értékelés 

A követelmények teljesítésének igazolása: A Nyíregyházi Főiskola által kibocsátott Tanúsítvány. 

 
Részvételi díj: 50 000 Ft + 10% regisztrációs díj / fő 

 
A továbbképzési program az alábbi modulokból áll: 
 
Együttműködésen alapuló aktív tanulási formák a tanórán és tanórán kívül: Dr. Márton Sára 
Adaptív oktatás, differenciált tanulásszervezés: Dr. Szabó Antal 
Másság elfogadása, attitűdformálás (tréning): Vassné dr. Figula Erika 
Pedagógusszerepek, tanári kompetenciák: Dr. Baracsi Ágnes 
IKT-eszközök a tanítási tanulási folyamatban: Dr. Vallner Judit 
Szakmai identitás fejlesztése (tréning): Dr. Margitics Ferenc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pedagógiai, módszertani kultúra alapozása továbbképzés 
60 óra 
 
Indítási engedély száma: a Nyíregyházi Főiskola 2013. március hónapban kezdeményezi az 
akkreditációs eljárást 
 
A program szakmai irányítója:  
Dr. Márton Sára főiskolai tanár 
 

A program célja, hogy megismertesse a továbbképzés résztvevőit a pedagógia, a neveléstudomány főbb 
tartalmi összefüggéseivel, a nevelés-oktatás-képzés triászának új megközelítési módjaival. A hallgatók 
betekintést nyernek a tanítási-tanulási folyamat pedagógiai, pszichológiai alapjaiba, megismerkednek a 
tanulás tanulásának, tanításának különféle módszereivel, melyek birtokában képesek lesznek szakképző 
intézményekben hatékonyan elősegíteni tanulóik tanulási tevékenységét, megalapozva ezzel a sikeres 
szakmaszerzést. Képessé válnak a tartalomhoz és célcsoporthoz illeszkedő eljárások kiválasztására, 
valamint a tanulást hatékonyan segítő tanulási környezet megszervezésére, a tanulási folyamat irányítására. 
A tanulók egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodó módszerek elsajátítására is sor kerül a továbbképzés 
keretén belül, ahogyan az oktató-diák interakció eredményes és sikeres kialakításának lehetőségeire is.   

 
A továbbképzés ajánlott szakképző iskolákban tanító szakoktatók, gyakorlati oktatók részére 
 

A továbbképzés teljesítésének követelménye: tanítási tanulási folyamat tervezése, szervezése, 
kivitelezése gyakorlatban történő bizonyítása (DVD-filmeken történő rögzítéssel) + reflexió, elemzés, 
értékelés 

 

A követelmények teljesítésének igazolása: A Nyíregyházi Főiskola által kibocsátott Tanúsítvány. 

 
Részvételi díj: 50 000 Ft + 10% regisztrációs díj / fő 

 
A továbbképzési program az alábbi modulokból áll: 
 
A tanulás tanulása. Tanulásmódszertan: Dr. Márton Sára 
A tanítási-tanulási folyamat pedagógiai, pszichológiai alapjai: Dr. Szabó Antal, Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika 
Önismeret (tréning): Vassné dr. Figula Erika 
Személyes hatékonyság fejlesztése (tréning): Dr. Margitics Ferenc  
IKT-eszközök a tanítási tanulási folyamatban: Dr. Vallner Judit 
Eredményes szövegfeldolgozás és kommunikáció: Tóthné dr. Szúcs Éva  
 
 
 
 
 
 
 


