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BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

GYÓGYPEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT 
 

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központja 2017 
szeptemberében 2 új szakirányú továbbképzést tervez indítani: 

Waldorf-osztálytanító és Waldorf Extra Lesson fejlesztő szakpedagógus 

A szakirányú továbbképzések újabb szakképzettséget adó oklevél megszerzését teszik lehetővé 
BA szintű (vagy azzal egyenértékű korábbi főiskolai) pedagógiai végzettséggel (tanító, gyógype-

dagógus vagy tanár) vagy egységes tanárképzésben szerzett MA szintű (korábbi egyetemi) 
végzettséggel rendelkező szakemberek részére. A továbbképzésre beiratkozók az egyetemmel 

hallgatói jogviszonyba kerülnek.  

Mindkét képzés időtartama 4 félév, a tanórák a felsőoktatás rendjébe illeszkedve szorgalmi 
időszakban kéthetente péntek délután és szombat egész nap tartanak. A 2 szakirányú továbbkép-

zés egy időben zajlik, ezért egy jelentkező egy időben csak az egyik szakirányt tudja végezni. Az 
óraszám továbbképzésenként 600 óra, kreditértéke 120 kredit. A szakirányú továbbképzés beszá-

mít a karon induló – meghatározott feltételek teljesülése esetén tanítók és tanárok számára is 
elérhető – gyógypedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzésbe. 

A képzés önköltséges (várhatóan 175.000-180.000 Ft/félév). A végleges önköltség a továbbkép-
zés meghirdetésekor kerül közzétételre.  

A Waldorf szakpedagógus-képzések a külföldi 
és hazai Waldorf-képzések tematikájával össz-
hangban a Waldorf-pedagógia embertani alap-
jaival, művészetek által személyes és pedagógi-
ai képességek fejlesztésével, tantárgy-
metodikai ismeretekkel (1–8. osztályig) és a 
Waldorf-iskola alapításához és működtetéséhez 
fontos egyéb témaköreivel (pl. szociális hármas 
tagozódás, ünnepek, konferencia munka, konf-
liktuskezelés) egyaránt foglalkoznak. E mellett 
kiscsoportos konzultációk és iskolai gyakorlatok 
is szerepelnek a tantervben. 

 

Jelen információk tájékoztató jellegűek. A meghirdetéssel és jelentkezéssel kapcsolatos hivata-
los információk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar honlapján (www.barczi.elte.hu) 

kerülnek közzétételre. A továbbképzésre várhatóan márciustól lehet jelentkezni. A motivációs 
beszélgetésre az iskolai tanév végéig kerül sor. Érdeklődni lehet: tovabbkepzo@barczi.elte.hu e-

mail címen. Szakmai kérdésekben felvilágosítást ad: Sósné Pintye Mária szakfelelős pin-
tye.maria@barczi.elte.ehu 

2017. március 25-én 10–14 óráig nyílt napra várjuk az érdeklődőket. A nyílt napon való részvétel 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

A nyílt nap programja és a regisztrációs felület elérhető a kari honlapon: 
http://www.barczi.elte.hu/content/nyilt-nap-a-waldorf-osztalytanito-es-waldorf-extra-lesson-

fejleszto-szakpedagogus-szakiranyu-tovabbkepzesekrol.e.56 
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