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MACSKE KÉPZÉSI HÍRLEVÉL 

ŐSZI KÉPZÉSI AJÁNLATOK 2022  

 

 

MUNKAKÖRRE FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉSEK 
 

Az őszi képzési időszakra tervezett és meghirdetett  

100 órás Bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek számára szervezett 
tanfolyamainkon 

még 9 szabad helyünk van az M-BSZ-26-os csoportban. 

A képzés 2022 szeptember 5-én indul és december 17-én zárul.  

A képzés hétfő-kedd-szerda-csütörtöki napokon de. 9.00-13.00h közötti időszakokban online 
jelenléti formában zajlik. 

További csoportot csak megfelelő számú érdeklődő esetén tudunk indítani, leghamarabb 
november végi indítással és 2023 február végi befejezéssel. Érdeklődni lehet emailben a 
kepzes@macske.hu e-mail címen. 

A tanfolyam részletei és a jelentkezési lehetőség elérhető weboldalunkon: 

https://macske.hu/bolcsodei-szolgaltatasnyujto-tanfolyamok/ 

 

 

 

20 órás Kiegészítő képzés a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek számára  
még 4 szabad helyünk van az M-KBSZ-20-As csoportban. 

A képzés 2022 október 8-én indul és december 12-én zárul. 

A képzés szombat-vasárnapi napokon 9.00-13.00h között online jelenléti formában zajlik. 

További csoportot csak megfelelő számú érdeklődő esetén tudunk indítani, leghamarabb 
november végi indítással és 2023 február végi befejezéssel. Érdeklődni lehet emailben a 
kepzes@macske.hu e-mail címen. 

A tanfolyam részletei és a jelentkezési lehetőség elérhető weboldalunkon: 

https://macske.hu/kiegeszito-kepzes-bolcsodei-szolgaltatast-nyujto-szemelyek-szamara/ 
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TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAINK 

 

Nevelési nehézségek a családi kisgyermekellátásban c. 20 órás képzés 
A képzést szeptember 16-i indulással és október 28-i zárással hirdetjük. 4 alkalommal péntek 
délutánonként 16-20h között online jelenléti formában zajlik. 

A tanfolyam részletei és a jelentkezési lehetőség elérhető weboldalunkon: 

https://macske.hu/nevelesi-nehezsegek-a-csaladi-kisgyermekellatasban-2/ 
 
 
 

 

Az ellátott gyermekekkel kapcsolatos adminisztráció a családi bölcsődében 
E-learning alapú továbbképzés. A tanulás önállóan a moodle keretrendszerben történik a 
képzés megadott időintervalluma alatt saját ütemezésben, mentori támogatással. 
 
A tanfolyam részletei és a jelentkezési lehetőség elérhető weboldalunkon: 

https://macske.hu/kepzes-tovabbkepzes/az-ellatott-gyermekekkel-kapcsolatos-
adminisztracio-a-csaladi-bolcsodeben/ 
 

 

 

 

Átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyerekek a családi 
gyermekellátásba  továbbképzés 

 

még 4 szabad helyünk van az T-SNI-3 -as csoportban. 

A képzést szeptember 5-i indulással és október 4-i zárással hirdetjük. 6 alkalommal hétfő-kedd 
délutánonként 16-20h között online jelenléti formában zajlik. 

A tanfolyam részletei és a jelentkezési lehetőség elérhető weboldalunkon: 

https://macske.hu/atlagtol-eltero-fejlodesmenetu-gyerekek-a-csaladi-gyermekellatasban-
tovabbkepzes/ 
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TOVÁBBRA IS VÁRJUK ÚJ GYAKORLÓHELYEK JELENTKEZÉSÉT 

 

A MACSKE felnőttképzési tevékenységéhez családi bölcsődéket keres, képzéseihez 
kapcsolódó szakmai gyakorlat lebonyolítására. A szakmai gyakorlat lebonyolításáért a 
gyakorlati helyeket térítés illeti meg.  

További részletek weboldalunkon találhatók: https://macske.hu/szakmai-gyakorlati-helyek/ 

 
 

2022. augusztus 22. 
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