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TOVÁBBKÉPZÉS ISMERTETŐ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Növekszik azoknak a gyerekeknek a száma, akik iskolai tanulmányaik során különböző súlyosságú tanulási 

nehézségekkel vagy zavarokkal küzdenek. 

Kulcsár Mihályné a saját pedagógiai tapasztalatára és a releváns szakirodalomra támaszkodva kidolgozott egy 

neuropedagógiai szemléletű mozgásos fejlesztő eljárást: a Komplex mozgásterápiát (KMT) . 

Továbbképzésünk célja, hogy a KMT a gyakorlatban is alkalmazható alapjait megtanítsuk elméleti előadások, 

egyéni-, kis- és nagycsoportos gyakorlatok segítségével, ezzel eszközt adva a kollégák kezébe a nehézségekkel 

küzdő gyerekek megsegítésére. 

 

Célcsoport: Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Pszichológus, 

Szociálpedagógus, Fejlesztőpedagógus 

 

A tanfolyam címe: Komplex mozgásterápia továbbképzés  

A képzés 60 órás, a 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet szerint akkreditált továbbképzési program. 

 

A tanfolyam helyszíne: Mozgatórugó Fejlesztőház (1132 Budapest, Kresz Géza u. 29.) 

A tanfolyam időpontja: 2023.05.12-14. és 06.02-04. 

Jelentkezési határidő: 2023.04.28. 12:00 óra 

Előadók: Kulcsár György, neuropedagógus, komplex mozgásterápia oktató, a KMT Akadémia szakmai 

vezetője, életvezetési mentor, és Jámbor Kata, regisztrált/minősített KMT fejlesztő, gyógypedagógus hallgató, 

Akkreditált program, száma: 97/10/2021 

 

A tanfolyam célja: A résztvevő ismerje meg a Komplex mozgásterápia neuropedagógiai szemléletű fejlesztő 

eljárás kialakulásának történetét, személetének és hatásmechanizmusának elméleti alapjait. 

Ismerje meg a Komplex mozgásterápia egyéni és kislétszámú csoportos fejlesztését megalapozó felmérést és 

váljon képessé annak végrehajtására. 

A tanfolyam végére váljon képessé felmérés alapján Komplex mozgásterápiás egyéni fejlesztő feladatsorokat 

összeállítására. 

Ismerje meg és tudja alkalmazni az egyéni- és kis létszámú csoportos fejlesztés folyamatának alapelveit, váljon 

képessé a hónapról hónapre egymásra épülő fejlesztő feladatsorok egyéni sajátosságokhoz és fejlődési 

ütemhez igazítására. 

Váljon képessé a fejlesztő folyamat lezárhatóságának felismerésére és szabályszerű lezárására. 

 

A képzés leglényegesebb tematikai egységei: 

• A KMT kialakulásának története, szemléleti alapjai. 

• Az idegrendszer felépítése, működése és kapcsolata a mozgásfejlődéssel. 

• A kérges test és a kéreg szerepe az idegi szabályozásban és a tanulásban. 

• A Komplex mozgásterápia fejlesztő mozgásanyagának tanulása. 

• A Komplex mozgásterápiás felmérés megtanulása. 

• Az iskolaérettség, a tanulási nehézségek és zavarok, a tanulás rendszerfolyamata, gátjai és akadályai. 

• A tanulási nehézégek előjelei: csecsemő-, kisded- és óvodás korban 

• A tanulási nehézségek tünetei: elsődleges és másodlagos tünetek 

• A tanulási nehézségek rizikófaktorai 
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• A neurepedagógiai szemléletű fejlesztés, a KMT fejlesztés a gyakorlatban 

• Mesterfogások: a Komplex mozgásterápiás fejlesztés szakmai fogásai 

• Gyakorló feladatok csoportosan és egyénileg 

 

Alkalmazott módszerek: előadás, konzultáció, bemutatás, megfigyelés, saját élményű mozgástréning, önálló 

munka.  

 

Az előírt tartalmi követelmények: 

1. A résztvevő ismerje a Komplex mozgásterápia elméleti alapjait 

2. Ismerje a fejlesztő mozgásformákat. 

3. Legyen képes a Komplex mozgásterápiás felmérés elvégzésére és a kapott eredmények kiértékelésére. 

4. Legyen képes az elvégzett felmérésé alapján, önállóan személyre szabott komplex mozgásterápiás 

fejlesztő programot összeállítani. 

5. A résztvevő ismerje a kis létszámú csoportok fejlesztésének alapelveit és azokat legyen képes a 

gyakorlatban alkalmazni. 

6. Legyen képes a hónapról hónapra egymásra épülő fejlesztő feladatsorok egyéni sajátosságokhoz és 

fejlődési ütemhez igazítására. 

7. Legyen képes a fejlesztő folyamat lezárhatóságának felismerésére és szabályszerű lezárására. 

8. Legyen képes a megszerzett ismeretanyagot beépíteni a munkájába és azt tudatosan használni. 

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

1. A résztvevő legyen jelen az összóraszám 83%-án (minimum 50 órán). 

2. Házi feladatok elvégzése: a tanfolyam utolsó tematikai egységének kezdetéig, illetve a záróvizsga 

kezdetéig egy-egy Komplex mozgásterápiás felmérés önálló elvégzése. 

3. A vizsga teljesítése, amely a résztvevő által egy 5 évesnél idősebb gyermek Komplex mozgásterápiás 

felmérése, illetve az ez alapján készült fejlesztési terv megvédése. A tanfolyam végeztével lehetőleg 

közvetlenül a kontakt órák után 30 perc felkészülési idő közbeiktatásával, de maximum a képzés utolsó 

napját követő hetedik napig online videó és hangkapcsolatot lehetővé tevő platformon és online kérdőív 

használatán keresztül, vagy személyes konzultáció formájában. 

 

Alapította: Ki)útkereső Pedagógiai Műhely Kft. 1143 Budapest, Francia út 39/B 2. emelet 7.  

 

A tanfolyam létszáma maximált, a jelentkezéseket csak a visszajelzés sorrendjében tudjuk elfogadni.  

 

Ára: 112 000 Ft / fő, mely összeg tartalmazza az oktatáshoz szükséges segédanyagokat és a módszert 

ismertető „A tanulás öröm is lehet” című könyvet. A felmerülő eszközkészítési, utazási és szállás költségek a 

hallgatókat terhelik. A befizetés történhet átutalással vagy készpénzben, a képzés első napján a helyszínen. A 

vizsga sikertelen teljesítése vagy a tanfolyam kezdetét követően a tanfolyamon való részvételtől való 

visszalépés esetén ez az összeg nem követelhető vissza.  
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A felméréshez szükséges eszközök:  

1. A hallgató készíti el: színes rudak vagy építőkockák (7-8 féle, mindből két darab), színes 

korongok, kb. 3 cm átmérőjű (6 db piros, 4 db kék, 4 db zöld, 2 db sárga), a korongok képe egy 

A/4-es lapon, 1 db vastag cipőfűző, apró színes gyöngyök (10-20 db), fűzőszál vagy damil (40-

50 cm hosszú),  6-7 m hosszú zsineg, színes ceruzák (alapszínek + szürke + 

lila + rózsaszín), babzsák vagy kisméretű labda, papírhenger (távcsőnek), a 

konfliktushelyzetet ábrázoló képek kiszínezése, az eseménysort ábrázoló 

képek felragasztása keményebb lapra, majd kivágása.  

2. A hallgató készen kapja: felmérőlap (4db), anamnézis lap (1db), feladatlap 

(2x3 db), konfliktushelyzeteket ábrázoló kép (2db), eseménysort ábrázoló 

képek.  

3. A Felmérő eszközkészlet az alábbi linken meg is rendelhető:  

https://forms.gle/cyazhJKtLyz1EW1h9 

 

A jelentkezéssel, részvételi díj fizetéssel, és a tanfolyammal kapcsolatos egyéb tudnivalók az alábbi linkre 

kattintva érhetők el: 

Gyakran ismételt kérdések 

 

Lehetőséget biztosítunk minden érdeklődő számára, hogy térítésmentesen vehessen részt a képzés első napján.  

 

A tanfolyamot elvégzett hallgatóknak lehetőségük van ismétlésre. Részvételi díjat ebben az esetben nem kell 

fizetni, csak regisztrációs díjat, és újabb tanúsítványt nem állítunk ki.  
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