
 
 

TERVEZETT KÉPZÉSEK ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK 2021. 

 

A képzések az I. féléves oktatási ciklusban (01.15.-06.30.) online távoktatási formában kerülnek lebonyolításra, a II. féléves oktatási ciklusban (09.01.-

12.15.) a járványhelyzet függvényében de tervezetten jelenléti képzés keretein belül. 

Képzéseinket legalább 12 fő jelentkezése esetén tudjuk indítani. 

A képzések meghirdetett időpontjainak változtatási jogát fenntartjuk. A változásról a jelentkezőket értesítjük. 

Az egyes képzések esetében a jelentkezés feltételéről, a képzések tartalmáról és a teljesítés követelményrendszeréről részletes tájékoztató található az 

egyes képzések címe alatt a weboldalon. 

Kérjük, mielőtt bármelyik képzésre jelentkezne olvassa el a jelentkezéssel és az online képzési formával kapcsolatos általános tájékoztatót amely a 

dokumentumok fül alatt található: https://macske.hu/kepzes-tovabbkepzes/kepzesi-dokumentumok/ 

 

A 20/2017. évi EMMI RENDELET ÁLTAL SZABÁLYOZOTT KÉPZÉSI PROGRAMOK 

A képzések indítási dátuma: az első konzultációs nap 

A képzések záró dátuma: a képzés záróvizsgájának, a tanúsítvány megszerzésének dátuma.  

Az oktatással érintett napok száma: a 100 órás képzéseken attól függően változhat, hogy megnyílik-e a lehetőség a 20/2017. EMMI rendelet szerinti 

terepgyakorlatra.  

  



 
 
 

képzés megnevezése 
képzés 

azonosító 
száma 

képzés 
indítása 

képzés 
zárása 

ütemezése formája 

Bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek számára 
szervezett tanfolyam 

(100 óra: 75óra elm. +25 óra gyak.) 

M-BSZ-8 01.22. 03.27. p-sz. egész nap, v. de. elm.+gyak. online 

M-BSZ-9 02.01. 03.28. h-k-sz-cs. 15.30-18.15. elm.+gyak. online 

M-BSZ-10 03.19. 06.13. p-sz. egész nap, v. de. elm. online+gyak.terep. 

M-BSZ-11 09.04. 11.13. p-sz. egész nap, v. de. elm.jelenleti+gyak.terep. 

M-BSZ-12 10.04. 12.13. hétköznap elm.jelenleti+gyak.terep. 

Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó 
személyek számára szervezett tanfolyam 

(100 óra: 75óra elm. +25 óra gyak.) 
 

M-NGYF-2 

02.12. 
változás a 

képzés 
ütemezésében 

(02.04.) 

04.24. p-sz-v. elm.+gyak. online 

Kiegészítő képzés a bölcsődei szolgáltatást nyújtó 
személyek számára  

(20 óra elm.) 

M-KBSZ-13 01.23. 02.27. p-sz. egész nap online 

M-KBSZ-14 02.20. 04.01. p-sz. egész nap online 

M-KBSZ-15 05.08. 06.26. p-sz. egész nap online 

M-KBSZ-16 09.25. 10.30. p-sz. egész nap jelenléti 

M-KBSZ-17 10.30. 12.04 p-sz. egész nap jelenléti 

Kiegészítő képzés a napközbeni gyermekfelügyelet 
szoltáltatást nyújtó személyek számára  

(20 óra elm.) 
 

M-KNGYF-1 04.17. 06.05. p-sz. egész nap online 

 

  



 
 
 

A MACSKE ÁLTAL KIDOLGOZOTT TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOK 

A képzések az I. féléves oktatási ciklusban (01.15.-06.30.) online távoktatási formában kerülnek lebonyolításra, a II. féléves oktatási ciklusban 

(09.01.-12.15.) a járványhelyzet függvényében online távoktatási formában, vagy jelenléti képzés keretein belül. A II. félév programjait az 

érdeklődések függvényében fogjuk meghirdetni 2021. június végéig. 

SSZ. KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE I. FÉLÉV 

  azonosító szám          oktatási napok (egész nap) 

1.  
Nevelési nehézségek a családi 
kisgyermekellátásban  
 

T-NN-1                01.29;  02. 12, 19, 25.  

2.  
Családi bölcsőde működtetési kérdései 
 

T-MUK-1             04.17-18.; 04.24-25.  (változás:02.04.) 

3.  

Gyermekellátási szolgáltatások sajátos 
nevelési igényű/fogyatékos gyermekek 
ellátására felkészítő továbbképzés 
 

T-SNI-1                05.15-16.,  06.05-06.     (változás:02.04.) 
 

 

E-LEARNING ALAPÚ TOVÁBBKÉPZÉS: A ellátott gyermekekkel kapcsolatos adminisztráció a családi bölcsődében 

Oktatási módszer: önálló e-learning alapú tanulás moodle rendszerben tutori támogatással. 

A teljes kurzus elvégzése átlagosan 30 tanulási órát vesz igénybe. 

Kurzus indítás 2021.02.15. Kurzus zárás: 2021.03.17. (változás:02.04.) 

 

Csak megfelelő számú érdeklődő esetén hirdetjük meg az alábbi továbbképzési programokat: 

• Mitől családi a családi bölcsőde? A családközeli ellátások előnyei. (Csak érdeklődés esetén hirdetjük meg.) 



 
 

• Gyermekellátási szolgáltatások szakmai programjának megírására és alkalmazására felkészítő továbbképzés (Csak érdeklődés esetén hirdetjük meg.) 

 


