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Személyiségfejlődés és –fejlesztés az óvodában 

30 óra 

 
Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Alapítási engedély nyilvántartási száma: 27282/34/2016. 

 

(e-learning képzés) 

 

 

Továbbképzési tájékoztató 

2018. 
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KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK 

 

A továbbképzés teljes képzési ideje: 30 óra, 6 hét.  

A továbbképzést e-learning, azaz távoktatási képzési formában valósítjuk meg, azaz a tanulási 

folyamatot Ön a MOODLE e-learning oktatási keretrendszerben kezdi el önálló felkészüléssel.  

Tanulási időszükséglet az online keretrendszerben: 24 óra. 

Az online tanítás-tanulási folyamatot egy ellenőrző (záró)teszt zárja le, megoldására 120 perc (2 óra)  

áll rendelkezésre.  

Végül a teljes kurzus zárásaként Ön egy félnapos (4 tanórából álló) oktatási napon vehet részt 

(személyesen vagy online, video megtekintésével) fakultatív módon, amelynek keretén belül 

konzultációs jelleggel dolgozza fel az oktatók útmutatásai alapján az online témakörökhöz kapcsolódó 

beadandó feladatokat, az aktuális és egyéni kérdések megválaszolásával. 

 

A programba való bekapcsolódás feltételei: 

A programba való bekapcsolódáshoz a megjelölt végzettség és szakképzettség megléte szükséges 

(óvodapedagógus, óvodavezető, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztens). 

 

 

Az online kurzus kezdési időpontja: A képzésre jelentkező pénzügyi teljesítését követően a kijelölt 

kurzus kezdési időpontja szerint.  

 

(Kurzus kezdési időpontja: 2018. március 05.) 

 

Amennyiben a képzésben résztvevő az e-mailben kiküldött, online letölthető szolgáltatási szerződés 2 

és a jelentkezési lap 1 aláírt példányát – a pénzügyi teljesítést követően – a Képző intézményhez 

postai úton visszajuttatja, a Menedzser Praxis Kft. biztosítja a képzés megkezdéséhez, azaz az 

oktatási keretrendszerbe való belépéshez szükséges felhasználónevét és jelszavát. 

 

A képzési dokumentumok letölthetők: innen 

 

Kötelező képzési dokumentumok visszaküldésének határideje: 2018. március 1. (postai úton) 

Levelezési cím:  

Menedzser Praxis Kft. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127. 

 

http://iskolaszolga.hu/index.php?menu=kepzes&id=10
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A  KÉPZÉS DÍJA 

 

Kiadványaink* 1 éves előfizetése mellé 1 fő részére térítésmentes egy akkreditált pedagógus-

továbbképzés elvégzése. 

*Érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál, hogy mely kiadványok mellé jár térítésmentesen 1 továbbképzés 

1 fő részére. 

 

A képzés előfizetés nélkül is igénybe vehető térítés ellenében. Ebben az esetben a képzés díja:  

29.900 Ft /fő. 

 

A képzés helyszíne: A cég szerverén működő MOODLE e-learning oktatási keretrendszerben   

URL cím: moodle.menedzserpraxis.hu, valamint a félnapos, fakultatív konzultációs foglalkozás a cég 

székhelyén:  

1149 Budapest Nagy Lajos király útja 127.  

 

A KÉPZÉS CÉLJA 

 

A képzés célja, hogy a résztvevők átfogó ismereteket és jártasságot szerezzenek a személyiségfejlődés 

jellemzőiről. Az itt elsajátítottakat a mindennapi nevelő-oktató munka során eredményesen 

alkalmazzák. 

 

A program konkrét célja, hogy a résztvevők átfogó ismereteket és jártasságot szerezzenek a 

személyiségfejlődés folyamatáról, valamint az elsajátított ismeretek gyakorlatba való beépítése. A 

program elvégzését követően a pedagógusok képessé válnak átlátni a személyiségfejlődés folyamatát, 

összetevőit, szakaszait, a szakaszok sajátosságait, a normál és az eltérő fejlődési ütem 

jellegzetességeit, az egyén, a környezet, a társadalom egymásra hatásának struktúráját. Az elsajátított 

ismeretanyag hozzájárul az óvodai színtéren a hatékony neveléshez és oktatáshoz, a pedagógusi 

feladatok eredményes ellátásához. 

 

A képzés célcsoportja: óvodapedagógusok, óvodavezetők, pedagógiai és gyógypedagógiai 

asszisztensek. 

 

A KÉPZÉS ÜTEMEZÉSE 

 

Ön az oktatási keretrendszerben készül fel, naponta maximum 2 óra tanulási időráfordítással. A 

képzési program egy félnapos kontaktképzéssel zárul, 4 tanórában, az online tanulást követő héten. 

 



                                           

Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. 

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127.  

Web: www.menedzserpraxis.hu 

E-mail: info@mpraxis.hu 

Tel: 06-1-880-7666   

Fax: 06-1-880-7699   

Felnőttképzési engedélyszám: E-000557/2014 
 

4 

A TOVÁBBKÉPZÉS TÉMAKÖREI 

 

1. Fejlődés és genetika 

1. 1. A fejlődés mibenléte 

1. 2. Mi a fejlődés központi kérdése? 

1. 3. A szakaszok jellemzői 

1. 4. Egyéni különbségek 

1. 5. Személyiség 

1. 6. A fejlődést befolyásoló tényezők 

1. 7. Fejlődési szakaszok 

1. 8. Genetikai program 

1. 9. Mit öröklünk? 

1. 10. Öröklődő rendellenességek 

 

2. A méhen belüli fejlődés 

2. 1. A csíraszakasz jellemzői 

2. 2. Embrionális szakasz 

2. 3. Magzati szakasz 

2. 4. A magzati tanulás 

2. 5. A méhen belüli retardáció 

 

3. A korsó, azt az illatot, amit először felvesz… - Az első három év 

3. 1. A születés 

3. 2. Az újszülött veleszületett reakciói 

3. 3. Az anya-gyermek kapcsolat fontossága 

3. 4. A kötődés 

3. 5. A kötődés mintázatai 

3. 6. Az érzelmek fejlődése 

3. 7. Mi a temperamentum? 

3.8. Az éntudat fejlődése 

3. 9. A személyiség analitikus elmélete 

3. 10. A személyiség struktúrája 

3. 11. Freud és Erikson pszichológiai elméletei 

 

4. Az óvodás- és az iskoláskor 

4.1. Az intézményi szocializáció hatásai 

4.2. Az apai és az anyai szerep jelentősége 

4. 3. A társas kapcsolatok 

4. 4. A kortárskapcsolatok jelentősége a szocializációban 

4. 5. Az elaboráció és a szublimáció 
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 5. A serdülőkor 

5. 1. A szexuális érés 

5. 2. Az érzelmi intelligencia 

5. 3.A serdülőkori társas kapcsolatok 

5. 4. Nemi identitás 

  

 6. A felnőttkor 

6. 1. A család 

6. 2. A szülők nevelő hatása 

6. 3. A testvérek szerepe a személyiségfejlődésben 

6. 4. A középkorú felnőtt 

6. 5. Az időskor 

 

A KÉPZÉS SZAKÉRTŐI 

 

Lukács-Kéméndi Ágnes, szakvizsgázott óvodavezető, okleveles neveléstudomány szakos bölcsész, 

köznevelési szakértő, gyakorló intézményvezető: Nefelejcs Művészeti Óvoda, Csömör 

 

Vass Katalin, óvodavezető, köznevelési szakértő, tanfelügyelő, tréner, mesterpedagógus. 

ELÉRHETŐSÉGEK 

 

Munkatársaink kérdés esetén készséggel állnak rendelkezésére, kérjük, keressen minket bizalommal: 

 

Lajos Dániel 

felnőttképzési menedzser 

 

Tel: 06-1/880-7635 

Email: lajos.daniel@mprx.hu 

 

 

 

 

Horváth Karina 

szerkesztő 

Tel: 06-1/880-7627 

Email: horvath.karina@mpraxis.hu 

 

 

 

mailto:horvath.karina@mpraxis.hu

