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FELHÍVÁS 
 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2022. július 11 – 15. között 30. alkalommal 

szervezi meg Nyári Egyetemét Komáromban, Rimaszombatban és Sopronban.  

Komáromban 6, Rimaszombatban 4, Sopronban 1 szakcsoport indítását szervezzük, melyek 

mindegyike 30 órás képzést tartalmaz a kiegészítő programokkal együtt. 

Az ünnepélyes megnyitó 2022. július 11-én, 14,30 órakor kezdődik a Tiszti Pavilon 

dísztermében.    

A nyitóelőadást Csépe Valéria akadémikus, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs 

Bizottság elnöke Quo vadis (közép-)európai közoktatás?  címmel tartja. 

 A komáromi zárórendezvényre 2022. július 15-én, pénteken, 15,00 órai kezdettel kerül 

sor a Danubius Szálló nagytermében. Záróelőadást tart Horváth Ádám, digitális oktatási szakértő   

Az oktatás jövője címmel.   

Rimaszombatban a zárás 12,15 órától a Csillagház dísztermében lesz. 

 

Általános szervezési tudnivalók  

Elszállásolás, étkezés 

Szállást és étkezést az elektronikus jelentkezési lapon feltüntetett igények alapján biztosítunk. 

A bentlakók 2022. július 11-én, hétfőn, 8.00 órától foglalhatják el a szállást Komáromban a 

Danubius Szállóban (Dunajské nábrežie 1164, 945 05 Komárno), Rimaszombatban pedig a 

Csillagházban (Daxnerova 489/36, 979 01 Rimavská Sobota). 

A távolról érkezőknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy már vasárnap megszálljanak az egyes 

helyszíneken (az érkezést kérjük jelezni az elektronikus jelentkezési lapon).  



Regisztráció  

A regisztráció az eddigiektől eltérően Komáromban nem az SZMPSZ Központi Irodájában, hanem 

az egyes csoportok helyszínén lesz, ezt a meghívóban feltüntetjük. Rimaszombatban a napi 

regisztráció a Csillagházban történik. 

A tanfolyamok tartalmi felépítése nem teszi lehetővé az átjárást, ezért csak egy továbbképzésre 

lehet jelentkezni. A szakcsoportok minimálisan 15 bejelentkezett hallgatóval indíthatóak, a 

maximális létszám 20-25 fő. Az iskolákban, óvodákban, oktatási intézményekben dolgozók mellett 

valamennyi programra jelentkezhetnek a pedagógiai pályára készülő egyetemi hallgatók is.  

A nyári egyetem előadói, anyaországi és hazai szakemberek, egyetemi oktatók és egyéb oktatási 

profillal rendelkező trénerek.  

 

Jelentkezési feltételek  

A nyári egyetemre SZMPSZ-tagsággal rendelkező pedagógusok jelentkezését várjuk, de részt 

vehetnek nem SZMPSZ tagsággal rendelkező pedagógusok is. 

A rendelkezésre álló helyeket a regisztráció sorrendjében töltik be a jelentkezők.  Felhívjuk az 

érdeklődők figyelmét, hogy amennyiben a szakcsoportok mellett feltüntetett létszám betelik, az 

elektronikus rendszer már nem fogadja el a jelentkezést. 

 

A jelentkezés módja 

Jelentkezni, regisztrálni csak elektronikus formában lehet 2022. június 23., 12:00 óráig, a linkek 

megtalálhatók az SZMPSZ honlapján (www.szmpsz.sk). 

Amennyiben a csoportokban betelik a létszám, a jelentkezőknek pótlistára való jelentkezését is 

lehetővé tesszük, visszalépés esetén innen pótoljuk a kieső résztvevőket. 

Minden szekcióban korlátozott számban helyet biztosítunk a Kárpát-medencei 

pedagógusszövetségek tagjainak is. 

 

Részvételi díj 

A jelentkezőknek a regisztrációval egyidőben be kell fizetnie a részvételi díjat az alábbi 

számlaszámra: SK31 0900 000 0002 1182 7075, egyedi azonosító (variabilný symbol): 202202, 

(a megjegyzés rovatba kérjük a nevet beírni!) ezzel jelezve részvételi szándékát.                               

(A részvételi díj a megrendelt ellátás -szállás, étkezés-, előadói díjak és a kiegészítő programok 

http://www.szmpsz.sk/


költségeinek egy részét fedezi. Az SZMPSZ a rendelkezésére álló pályázati forrásból biztosítja a 

szakmai programot és minden résztvevő teljes ellátását.)  

Az SZMPSZ Országos Választmánya döntése értelmében a részvételi díj: 

• az SZMPSZ tagok és egyetemi hallgatók számára 50,00 EUR, 

• nem SZMPSZ tagoknak 100,00 EUR 

• a Kárpát-medencei magyar pedagógusszövetségek tagjai (RMPSZ, VMPE, KMPSZ, 

ÉMPE, HMPE, MPE) a kölcsönösség elve alapján mentesülnek a részvételi díj befizetése 

alól. 

Amennyiben objektív okok miatt egy szekció nem valósul meg, a részvételi díjat 

visszautaljuk.  

Ugyancsak visszautaljuk a részvételi díjat, ha váratlanul fellépő egészségügyi vagy egyéb 

nyomós indokok következtében a jelentkező nem tud részt venni a képzésen és ezt legkésőbb 

2022. július 4-ig írásban jelzi Németh Éva szervezési-és program koordinátornak a következő 

elérhetőségen: nemetheva.szmpsz@gmail.com.  

Amennyiben a megadott határidőig nem kapunk írásbeli jelzést, a befizetett összeget nem 

áll módunkban visszafizetni. 

 

Kapcsolattartás 

Minden regisztrált résztvevővel az általa megadott e-mail címén vesszük fel a kapcsolatot, ezen 

keresztül közöljük a nyári egyetemmel kapcsolatos egyéb tudnivalókat (kérjük az e-mail címet 

helyesen megadni). A jelentkezőknek a választott program befejezéséről magyar, igény szerint 

szlovák és angol nyelvű részvételi tanúsítványt állítunk ki.  

 

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal kollégáinkhoz:  

⁃ technikai, regisztrációs problémák: Majer Anna (majeranna.szmpsz@gmail.com) 

⁃ szervezési információk: Németh Éva (nemetheva.szmpsz@gmail.com) 

- befizetésekkel kapcsolatos tájékoztatás: Jančár Zsuzsa ( jzsuzsa@szmpsz.sk), Izsák Erika 

(izsake.szmpsz@gmail.com)  

- egyéb információk, kérdések: Fekete Irén elnök (elnok.szmpsz@gmail.com)  

 

Szeretettel várunk minden érdeklődő pedagógust nyári egyetemeinkre Komáromba, 

Rimaszombatba és Sopronba! 
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KOMÁROM 

S.SZ. TANFOLYAM MEGNEVEZÉSE  

KM - 1 

 

Hármas fókuszú vizuális nevelés  
Célcsoport: óvónők, nevelőnők, rajztanárok, érdeklődő pedagógusok   

Foglalkozásvezetők:  

Török Zita igazgatóhelyettes 

 Kőrösi Klaudia  

Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola, Berettyóújfalu 

Jelentkezők száma max.25 fő 

További információ a képzésről: KM-1 

JELENTKEZÉSI LINK KM – 1 

KM - 2 

 

Tulipános Felvidék – magyar kultúra a pedagógiában 
Célcsoport:  óvodapedagógusok, érdeklődő pedagógusok  

Foglalkozásvezetők: 

 Balatoni Katalin programgazda 

Kerekes-Grajszky Beáta óvónő 

Jaró Klaudia foglalkozásvezető 

Így tedd rá! program 

 Jelentkezők száma max. 25 fő 

További információ a képzésről: KM-2 

JELENTKEZÉSI LINK KM – 2 

 

 

 

 

KM - 3 

      

Kulturális és történelmi emlékhelyeink felfedezése két keréken 
            („Kerékpárral biztonságosan” verseny feladatainak megismerése) 

 Célcsoport: érdeklődő pedagógusok  

Foglalkozásvezető: 

 Dobay Beáta egyetemi docens 

Testnevelés és Neveléstudományi Tanszék vezetője  

Selye János Egyetem, Komárom 

Jelentkezők száma max. 20 fő 

További információ a képzésről: KM-3 

JELENTKEZÉSI LINK KM - 3 

 

 

KM - 4 

 

A füzettelenítés alapjai 
Célcsoport: tanárok, tanítók (alsó és felső tagozat, középiskola) 

Foglalkozásvezető: 

 Tóth Gábor   

                                  Marianum Egyházi Iskolaközpont, Komárom 

Jelentkezők száma max. 22 fő 

További információ a képzésről: KM-4 

JELENTKEZÉSI LINK KM - 4 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jZRZQTeLc9445Z8zYS5dQQGeOvLVSwR4
https://docs.google.com/forms/d/1MBcDIO2x9PGigtbSRMiHnooY5ShP79kBGnNv-OecmbE/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jZRZQTeLc9445Z8zYS5dQQGeOvLVSwR4
https://docs.google.com/forms/d/1dSU3DnPpJ5C9VRgeE5tBTSWm_8OD4QcNHechNAFIcbg/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jZRZQTeLc9445Z8zYS5dQQGeOvLVSwR4
https://docs.google.com/forms/d/1ANNk-hid0ZPWDfwSXZaURduh6RAJZcpjCbhJmaS1zbQ/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jZRZQTeLc9445Z8zYS5dQQGeOvLVSwR4
https://docs.google.com/forms/d/1Yr8BvFzFeZNufSpulqxjX2KnJ0gTk-WnKLFuaysWSZw/edit


KM - 5 

 

Pénzügyi intelligencia és vállalkozás a mindennapokban 
Célcsoport: érdeklődő pedagógusok  

Foglalkozásvezetők:  

Zalaba Dávid 

 Michač Dávid 

 Kiss Lóránt 

pénzügy és vállalkozás, lektor és közvetítő  

Jelentkezők száma max. 25 fő 

További információ a képzésről: KM-5 

JELENTKEZÉSI LINK KM - 5 

 

KM - 6 

 

Digitális pedagógiai módszerek az oktatásban 

Célcsoport: érdeklődő pedagógusok 

Foglalkozásvezető/k:  

Horváth Ádám 

digitális oktatási szakértő Maker´s Red box 

Jelentkezők száma max. 20 fő 

További információ a képzésről: KM - 6 

szervezés alatt 

JELENTKEZÉSI LINK KM - 6 

 

 

SOPRON (kihelyezett képzés) 

S.SZ. TANFOLYAM MEGNEVEZÉSE  

S-1 

 

Inkluzív nevelés és fejlesztőpedagógia 

Célcsoport: óvodapedagógusok, iskolai gyógypedagógusok, érdeklődő 

pedagógusok 

Foglalkozásvezetők: 

Varga László habilitált egyetemi docens, dékán, 

Kissné  Zsámboki Réka egyetemi docens, dékánhelyettes, 

Závoti Józsefné egyetemi docens, 

Pásztor Enikő egyetemi adjunktus 

Vida Gergő egyetemi adjunktus 

Mendéné Lajtai Krisztina mesteroktató 

Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar 

Jelentkezők száma max. 25 fő 

További információ a képzésről: S-1 

JELENTKEZÉSI LINK S-1 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jZRZQTeLc9445Z8zYS5dQQGeOvLVSwR4
https://docs.google.com/forms/d/1Wsdc00JSSbdFeWojdYmznB_tBd74mgqvWpb0W2ngFAk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XW4to7ZQr_b6uAzNVaNcTmQsZTxhIRRX4Tsp4L1F5Do/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jZRZQTeLc9445Z8zYS5dQQGeOvLVSwR4
https://docs.google.com/forms/d/1mdpTmXRlFHUtRYj2_GhOau3c7viAZzrj-fIdrk3xBhg/edit


RIMASZOMBAT 

S.SZ. TANFOLYAM MEGNEVEZÉSE  

RSZ - 1 

Hármas fókuszú vizuális nevelés  
Célcsoport: óvónők, nevelőnők, rajztanárok, érdeklődő pedagógusok  

Foglalkozásvezetők: 

Kiss Papp Csilla 

 Kovács Lajos 

Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola, Berettyóújfalu 

Debreceni Medgyessy Gimnázium 

Jelentkezők száma max.25 fő 

További információ a képzésről: RSZ -1 

JELENTKEZÉSI LINK RSZ – 1 

 

 

 

RSZ - 2 

Karének és karvezetés az iskolai és iskolán kívüli nevelésben 
Célcsoport: Kórusvezetők, alapiskolai pedagógusok, művészeti alapiskolák 

pedagógusai, érdeklődő pedagógusok, kórusénekesek, egyetemi hallgatók 

Foglalkozásvezetők: 

Józsa Mónika egyetemi oktató 

Híves Mária 

Tőri Csaba 

Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra, 

Művészeti Alapiskola, Nagykürtös, 

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest 

Jelentkezők száma max.25 fő 

További információ a képzésről: RSZ -2 

JELENTKEZÉSI LINK RSZ – 2 

 

 

RSZ - 3 

Örömteli gyermekévek 
Célcsoport: óvónők, alsó tagozatos pedagógusok, érdeklődő pedagógusok,  

Foglalkozásvezető:   

Pektor Gabriella  

rehabilitációs programvezető, Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 

Jelentkezők száma max.25 fő 

További információ a képzésről: RSZ -3 

JELENTKEZÉSI LINK RSZ – 3 

RSZ - 4 

KIP –esélyegyenlőséget segítő tanórai modell 
Célcsoport: érdeklődő pedagógusok, iskolaigazgatók 

Foglalkozásvezető:   

Tóth Ilona  

igazgató, szaktanácsadó, szakértő  

Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola és Művészeti Iskola   

Jelentkezők száma max.25 fő 

További információ a képzésről: RSZ -4 

JELENTKEZÉSI LINK RSZ – 4 
 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jZRZQTeLc9445Z8zYS5dQQGeOvLVSwR4
https://docs.google.com/forms/d/1DQUEfjDhxTsYVbC4feqcSOLSngAV3hfvbTUZmQMETbM/edit
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bart%C3%B3k_B%C3%A9la_Zenem%C5%B1v%C3%A9szeti_Szakk%C3%B6z%C3%A9piskola_%C3%A9s_Gimn%C3%A1zium
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jZRZQTeLc9445Z8zYS5dQQGeOvLVSwR4
https://docs.google.com/forms/d/19ts63O-_dgj_FM-lyOQNt-EuE5VcaQJI9UTO0wuiVyc/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jZRZQTeLc9445Z8zYS5dQQGeOvLVSwR4
https://docs.google.com/forms/d/16ZtG7V77JbWRU7WPtZq_A3ePffmoVnVa_mTGxdL0q0o/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jZRZQTeLc9445Z8zYS5dQQGeOvLVSwR4
https://docs.google.com/forms/d/1167-k8j6lh3CLmv2VYuVCB_ivcDm6HZdMATBVJQ0PDo/edit

