Felnőttképzési szerződés VT4 program
„A szerződés szabályai a felnőttképzésiről szóló 2001. évi CI.törvény szabályozza: a 20.§ (1) A
felnőttképzést folytató intézmény és a képzésben résztvevő felnőtt felnőttképzési szerződést köt.”mely
létrejött a leírt törvény alapján egyrészről a Boglárka Gyógytorna Bt., cégvezető: Donáthné Forgács
Boglárka, továbbiakban, mint Képző intézmény ( 21348756- 8514- 212- 01 KSH számú intézmény,
melynek székhelye és telephelye 1188 Budapest, Oszkó utca 26. Munkaügyi nyilvántartási szám:
01-0481-04, sorszám azonosítója: 00140020), másrészről a Képzésben résztvevő között, a képzésben
résztvevő adatai:
Név:……………………………………………………………………………………………..
Leánykori név:…………………………………………………………………………………..
Állampolgársága:……………………………………………………………………………….
Anyja neve:……………………………………………………………………………………..
Születési helye, ideje:……………………………………………………………………………
Lakó és tartózkodási helyének címe: …………………………………………………………..
Iskolai, szakmai végzettsége:…………………………………………………………………….
Diploma száma:…………………………………………………………………………………..
Telefonszáma:………………………………………………………………………………….
E-mail címe:…………………………………………………………………………………….
Munkahelye neve és címe:……………………………………………………………………..
Intézményvezető megnevezése: ………………………………………………………………..
Intézményvezető elérhetősége:…………………………………………………………………
a mai napon és az alábbi feltételekkel:
a Képző intézmény vállalja az óvodapedagógus, vagy konduktor, vagy gyógytestnevelő, vagy
fejlesztőpedagógus végzettséggel rendelkező 3-7 éves korosztállyal foglalkozó pedagógusok részére
meghirdetett „Vitamintorna 4. sz. program: Érzelmi intelligencia játékos fejlesztése óvodás
korban a mese, a mozgás , a zene és a pozitív gondolatok segítségével” 9/75/2018 alapítási
engedély nyilvántartási számú , 60 órás tanúsítványt adó távoktatásos tanfolyamot megszervezi és
lebonyolítja. A Képzésben résztvevő vállalja, hogy a költségtérítési díjat, amely összege 45.000 Ft,
azaz negyvenötezer forint ( mely tartalmazza a vizsga díjat és az interaktív könyvtárban letölthető
oktató anyagokat is, kivétel a pótvizsga díját mely összege 10.000 Ft) az értesítőben átutalással
megjelölt módon a közösen elfogadott időpontig befizeti a Képző intézmény számára
A Képző intézmény vállalja:
1.) A tanfolyam megszervezését, felelősséget a képzés minőségéért. Az oktatás menetéről írásban
és emailen tájékoztatja a Képzésben résztvevőket.
Kezdés időpontja: 2019. január 1.
Befejezés időpontja: 2019. december 31.
2.) Az oktatás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását, a vizsga megszervezését és
lebonyolítását.
3.) A képesítési követelményeknek megfelelően tanúsítványt ad ki a Képzésben résztvevőnek. A
tanúsítvány a tanult anyag elméletben és gyakorlatban történő folyatását lehetővé teszi.
4.) Amennyiben elháríthatatlan akadály merül fel a távoktatás megtartását illetően, előzetes
tájékoztatást követően a Képző intézmény fenntartja a jogot a változtatásra. Amennyiben a Képző
intézmény nem tartja be vállalt kötelezettségeit, akkor 10 munkanapon belül visszafizeti a hallgató
képzési díját.
5.) A Képző intézmény tájékoztatása:
Célkitűzés: az érzelmi intelligenciafejlesztő mesés foglalkozások és játékok önálló
foglalkozásvezetése az óvodás csoportokban.
Feladat meghatározás: a távoktató tananyag önálló megtanulása, alkalmazása.
Tananyag struktúrájának ismertetése: a vitamintorna interaktív könyvtárban található. A
programcsomag részei: 5 tematikai egységből áll.
Tartalomjegyzék:
Első tematikai egység címe: Érzelmek átélése óvodás korban a mese, a mozgás és a pozitív
gondolatok segítségével.
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Második tematikai egység címe: Az érzelmi nevelés során használt mesék, történetek
feldolgozása. Minden könyvtár tartalmaz egy meseleírást, egy ehhez tartozó játékot annak leírását,
a mese feldolgozását a pozitív gondolatok segítségével, egy színezhető meseképet a gyerekek
számára, és egy hanganyagot, amin a mese fel van mondva.
Harmadik tematikai egység címe: Érzelmi intelligencia, érzelmi létra értelmezése és játékos
fejlesztése óvodás korban.
Negyedik tematikai egység címe: Komplex foglalkozások tematikájának ismertetése, alkalmazása,
foglalkozás vázlatok a kis-középső és nagycsoportos óvódásoknak elkészítve.
Ötödik tematikai egység címe: A tanultak gyakorlása óvodás gyerekekkel, a mese, a zene és a
testmozgás segítségével.
Tanítási tanulási folyamat ismertetése:
Tanulási időszükséglet összesen 60 óra 12 hétre, heti 5 óra tanulás 45 perces tanítási órákra
javasolt. Vizsgára felkészülés a tanulási időn kívül még 1 hét javasolt. Ez egy javasolt időbeosztás,
de a pedagógus ettől eltérően önálló tempóban is haladhat.
Tanúsítvány kiadásának feltétele: a két ellenőrző feladat elvégzése és a záróvizsga beadása. Az
ellenőrző feladatok beadási határideje: a tanfolyam indításától számított 2. hét és 10. hét. Ezek
teljesítése után lehet a záróvizsgát letenni. A záróvizsga tartalmazza egy komplex foglalkozás
leírását, életkori sajátosságoknak megfelelően. Értékelési szempont: A záró dolgozatban a
gyakorlatok precíz pontos leírása, a teljes foglalkozás módszereinek és eszközeinek helyes
megválasztása, az életkori sajátosságoknak való megfelelés alapján.
Minősítés:megfelelt / nem felelt meg. A vizsga beadásának határideje a tanfolyam záró napja.
A vizsga hiányában a tanúsítvány nem állítható ki. A beérkezett és értékelt vizsga után a résztvevő
megkapja az adott évben indított sorszámú tanúsítványt, mely tartalmazza a vizsga értékelését is.
A beadványok kiértékelésére a beérkezéstől számított 5 munkanap áll rendelkezésre, és
kiértesítések e-mailen, vagy telefonon sms-ben történnek. Tanúsítványt a záróvizsga beérkezése
után, 5 munkanap elteltével postázzuk. Záróvizsga sikertelen teljesítése esetén , mely azt jelenti,
hogy az adott évben legkésőbb december 10.ig a képzésben résztvevő nem teljesítette a vizsgáit,
akkor pótvizsgára mehet. A pótvizsga menete: a képzésben résztvevő beiratkozik a következő
évben induló képzésre, újra leteszi az írásos vizsgákat és megfizeti a pótvizsga díjat, melynek
összege 10.000 Ft, azaz tízezer forint. Amennyiben ezt sem teljesíti a képzésben részvevő, akkor
többször nem vizsgázhat újra, nem vehet részt a képzések menetében.
Megszerezhető kompetenciák:
A továbbképzés végére,az óvodapedagógusok felismerik a gyerekek érzelmi motiváltságát,
szeretetnyelvét, érzéseiket és azokat irányított de mégis szabad mozgásos játékban megtanulják
kontrolláltan fejleszteni. További célkitűzés, hogy a tanultak alapján a pedagógusok képesek
lesznek a Vitamintorna módszertanát használva önállóan egy csoportfoglalkozást megszervezni,
megtartani, a különböző életkorú gyerekeknek differenciálni a játékos feladatokat. A tudás
birtokában hatékonyan tudják majd irányítani a szocializáció folyamatát és a szociális identitás
kialakulásának összefüggéseit a csoportban.
Kapcsolattartási időzónák: Kapcsolattartási időzónák: Minden hónapban egy hétfői vagy
szerdai napon szakmai segítségadás reggel 8.00- 12.00-ig telefonos elérhetőség, videó
konferencia beszélgetés. Adminisztrációs, internet hozzáférés problémamegoldás ügyben
telefonon napközben is lehetséges a segítő munkatárs áll rendelkezésre. Levelezés: e-mailen
info@vitamintorna.hu válaszadás, minden héten hétfőtől szerdáig. Facebook zárt csoportban
hétfőtől csütörtökig történő válaszadás minden héten igény szerint.
Segítő munkatárs: Donáth István személyében +36- 20-284-4828, hétfőtől csütörtökig reggel
8.00- 18.00-ig. Levelezés: e-mailen info@vitamintorna.hu válaszadás, minden héten hétfőtől
szerdáig. Facebook zárt csoportban hétfőtől csütörtökig történő válaszadás minden héten.
Programalkotók: Donáthné Forgács Boglárka elérhetősége tel: +36-30-9730027 Szegőné Lévai
Éva elérhetősége : +36-30-712-1843.
A Képzésben résztvevő vállalja:
1.) Elfogadja a tanfolyam előírásait és vizsgaszabályzatát, azokat betartva folytatja tanulmányait.
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Teljesíti az oktatás rendjébe illesztett vizsgákat. Tudomásul veszi, hogy a teljesítések

hiányában tanúsítvány nem adható ki.
2.) A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzése:
A Tanúsítványt kiadásának feltétele a két önellenőrző feladat és egy záró dolgozat elkészítése,
melynek tartalmaznia kell egy komplex foglalkozás leírását, ezen belül egy mese történetének
összefoglalását, mozgásos feldolgozását. A vizsga beadásának határideje a tanfolyam záró napja:
2019. december 10. A minősítés megfelelt/nem felelt meg.
A vizsga hiányában a tanúsítvány nem állítható ki. A beérkezett és értékelt vizsga után a résztvevő
megkapja az adott évben indított sorszámú tanúsítványt. Értékelési szempont: A záró dolgozatban
a gyakorlatok precíz pontos leírása, a teljes foglalkozás módszereinek és eszközeinek helyes
megválasztása, az életkori sajátosságoknak való megfelelés alapján. Minősítés: megfelelt / nem
felelt meg.
3.) Ezt a szerződést a Képző és a Képzésben résztvevő csak közös megegyezéssel írásban
módosíthatja, illetve mondhatja fel. A tanfolyam kezdése előtt 5 munkanappal nem áll módunkban
elfogadni visszalépést, csak indokolt esetben (betegség, temetés) melyet igazolni kell.
4.) Tartózkodni olyan magatartástól, amellyel a Képző jogos gazdasági érdekeit sérti, képzésben
résztvevő társai tevékenységét akadályozza. Erre külön szerződésben felelősséget vállal.
5.) A tananyagok a Képző tulajdonát képezik, azok bárminemű másolása, sokszorosítása
TILOS! Minden tananyag kizárólag csak személyesen használható, másra nem ruházható
át! Amennyiben ez megtörténik, a résztvevő kártérítést fizet a szerzői jogok megsértése
végett.
6. ) A résztvevő a meghatározott módon köteles a tanfolyam részvételi díját rendezni.
- A tanfolyam díját a résztvevő illetve annak munkáltatója köteles befizetni a fizetési határidőre,
a Képző intézmény számára a tájékoztatóban megadott számlára. a Boglárka Gyógytorna Bt.
OTP 11718024-21445406 számlaszámra, vagy Donáth István EV OTP számlaszámra
11720049-21452880. A számlát e-mailen küldjük el, illetve intézményeknek postán
küldjük ki ajánlott levélben.
- a teljes összeg befizetése után a lehet a tananyagot letölteni,
- amennyiben a befizetés nem történik meg a Képző intézmény a jelentkezést semmisnek
tekinti, helyette más jelentkezőt is felvehet a képzésre
- a lemondás csak írásos formában kerül elfogadásra és a lemondás beérkezését követően 5
munkanapon belül kerül visszaigazolásra
- 5 napon belül történő lemondás esetén, amennyiben a jelentkező nem közvetít az adott
tanfolyamra maga helyett új jelentkezőt, a tanfolyami díjat nem áll módunkban visszafizetni,

lemondás esetén kizárólag térítéses formában lehet újra részt venni a soron következő
képzésünkön1.
7.) Boglárka Gyógytorna Bt jogi képviselője Donáthné Forgács Boglárka vállalja, hogy
az Európai Parlament és Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) Rendelete (2016.
április 27.) (Általános Adatvédelmi Rendelet) rendelkezéseinek megfelelően kezelem a
pedagógusok személyes adatait. A pedagógus kijelenti, hogy az adatait önként adta meg
név, anyja neve, lakcíme, elérhetősége, melyet kizárólag papír alapon rögzítek és tárolok.
Az adatokat 10 évig őrzöm meg. A személyes adatokat a számlán is feltüntetem, amit
rajtam kívül, a könyvelőm is lát.
-

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Szabályai az irányadóak.
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal megegyezőt írták alá.

Budapest, 2019.……………………………
……………………………………………..
Képző intézmény Ph.

……………………………………
Képzésben résztvevő aláírása
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