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FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS 
 
Jelen szerződés A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján jött létre, egyrészről  

     JAR ART KFT. 

SZÉKHELYE:     1139 BUDAPEST, FORGÁCH U. 19. 

BEJEGYZŐ:     FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA 

CÉGJEGYZÉKSZÁMA:  01-09-950146 

ADÓSZÁMA:     23039980-1-41 

ALÁÍRÁSRA JOGOSULT:   TÓTH ZSOLT MIKLÓS ŰGYVEZETŐ 

ELÉRHETŐSÉGE:   06-30-383-3606, elmetagito@elmetagito.hu 

mint képző szerv és másrészről 

NÉV:  

SZÜLETÉSI NÉV:  

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:  

ANYJA NEVE:  

LAKCÍM:  

LEVELEZÉSI CÍM:  

SZEMÉLYI IG. SZÁM:  

ISKOLAI VÉGZETTSÉG:  

SZAKKÉPZETTSÉG:  

DIPLOMA SZÁMA, KELTE:  

MUNKAHELY NEVE:  

MUNKAHELY CÍME:  

E-MAIL CÍM:  

TELEFONSZÁM:  

mint résztvevő, (továbbiakban résztvevő) között az alábbi feltételekkel: 

 

A TOVÁBBKÉPZÉS MEGNEVEZÉSE:     JOBB AGYFÉLTEKÉS VIZUÁLIS 

        KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

A TOVÁBBKÉPZÉS ALAPÍTÁSI ENGEDÉLY SZÁMA:  27282/67/2016 

A TOVÁBBKÉPZÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:   A/8571/2016 

A TOVÁBBKÉPZÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI  

REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:      …………………………………. 
A TOVÁBBKÉPZÉS ÓRASZÁMA:     40 óra (12 óra elmélet, 28 óra  

         gyakorlat) 

        4 nap, 9:00-17:00-ig. 

A TOVÁBBKÉPZÉS HELYSZÍNE:    …………………………………. 

A TOVÁBBKÉPZÉS IDEJE:     ………………………………….  

 

mailto:elmetagito@elmetagito.hu


 
 

2 

 

1. A TOVÁBBKÉPZÉS CÉLJA: 
- A továbbképzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok, gyerekekkel foglalkozó 

szakemberek ismerjék meg a jobb agyféltekés vizuális képességfejlesztés módszerét, 

amely segíti a tanulási nehézségekkel küzdő, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

sikerélményhez juttatását, pszichés képességeik fejlesztését, felzárkóztatását.  

- Cél annak bemutatása, hogy a kreatív vizuális technikák alkalmasak az önbizalom 

növelésére, képesek attitűdváltozást eredményezni, az egyént magasabb motivációs 

szintre juttatni, a személyiségre pozitív hatást gyakorolni, illetve, hogy a módszer 

alkalmas olyan szociális kompetenciák fejlesztésére, mint a nyitottság, empátia, 

tolerancia, elfogadás/befogadás valamint önszabályozás. 

- A résztvevők tapasztalják meg, hogyan járulnak hozzá a gyakorlófeladatok az 

információfeldolgozás, a problémamegoldó képesség, a lényegkiemelés, a nézőpontváltás 

fejlesztéséhez. 

- A résztvevők tegyék magukévá azt a különleges látás-, és gondolkodásmódot, amelyet a 

módszer közvetít, ismerjék meg az alapvető rajzeszközök jellemzőit és sajátítsanak el 

magabiztos eszközhasználatot. 

- Cél olyan elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, amely képessé teszi a résztvevőket 

a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tudatos téma-, és eszközválasztásra, 

tanítványaik képességeinek fejlesztése érdekében. 

- Tudják megszerzett ismereteiket élményszerűen, hatékonyan átadni.  

- Továbbá kiemelt cél, hogy a résztvevők saját élményként tapasztalják meg az 

alkotótevékenység kettős hatását: egyrészt képességfejlesztő szerepét, motiváló hatását, 

másrészt a felszabadult alkotás örömét és az ehhez kapcsolódó Flow-élményt.  

Résztvevő a képzés elvégzése után, amennyiben eleget tesz a követelményeknek, 

számozott tanúsítványt kap. 

2. A TOVÁBBKÉPZÉS VÉGÉRE TELJESÍTENDŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEK:  

- A résztvevők ismerjék a jobb agyféltekés vizuális képességfejlesztés módszerben rejlő 

komplex fejlesztési lehetőséget. 

- Legyenek képesek a megismert vizuális technikák alkalmazására, bemutatására, 

gyakorlati fogások átadására. 

- Ismerjék fel az alkotások pozitívumait, esetleges hibáit, és a képzésen tanultak alapján 

adjanak ötleteket a hibák javítására. 

- A tanultak beépítésével váljanak képessé egy korszerű, kreativitást előtérbe helyező 

oktatási szemlélet kialakítására. 

- Tudjanak szabadidős tevékenység keretében, - a saját élményként megszerzett elméleti 

és gyakorlati ismereteiket felhasználva - a jobb agyféltekés vizuális képességfejlesztés 

módszerének alkalmazásával fejlesztő foglalkozásokat szervezni, lebonyolítani.  

3. A TANÚSÍTVÁNY KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI: 

A továbbképzés végét követően 10 kérdéses záróteszt kitöltése max. 30 perc alatt, illetve 

a képzést követő 14 napon belül egy zárórajz elkészítése, amely tükrözi a tanultakat. A 

tesztet és a rajzot megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük. A rajzot az 

elmetagito@elmetagito.hu címre kell továbbítani, vagy postai úton a JAR Art Kft. címére 

eljuttatni. (1139 Budapest, Forgách u. 19.)  

Értékelési szempontok: A záróteszt az elméleti ismeretek pontosságát, beépülését méri. 

Kép értékelési szempontjai: 

A megszerzett gyakorlati ismereteket tükrözi-e az elkészített munka? 

- arányosság, kompozíció, tónusok kontrasztja, kidolgozottság, harmónia, esztétikum 

érvényesülése. 
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A továbbképzés elvégzése akkor zárul tanúsítvány kiadásával, ha a résztvevő megjelenik 

a 40 kontaktóra minimum 90%-án, legalább 80%-ra kitölti a zárótesztet, és határidőre 

beadja a zárórajzot, amelyre megfelelt minősítést kap.  

4. Amennyiben a képzésben résztvevő a képzés időtartamának 10%-át meghaladó 

mértékben a képzéstől távol marad, akkor az a Felnőttképzési szerződés megszűnését 

vonja maga után. Ebben az esetben a résztvevő a képzés elvégzéséről igazolást nem 

kaphat. 

A képzésben résztvevő önhibáján kívül bekövetkezett hiányzás esetén (betegség) a 

következő tanfolyamok egyikén díjtalanul pótolhatja az elmaradt órákat, a szabad helyek 

függvényében. 

5. A továbbképzés rövid tematikáját a Képzési tájékoztató tartalmazza. 

6. KÉPZÉSI DÍJ:  

A képzés díját egyösszegben vagy 2 egyenlő részletben, legkésőbb a képzés kezdete előtt 

legalább 3 munkanappal korábban be kell fizetni a jelentkezés visszaigazolásában 

szereplő számlára. A teljes díj befizetése a tanfolyam látogatásának feltétele! 

Megrendelt csoportos képzések esetén a képzési díj rendezése egyéni megbeszélés 

tárgyát képezi.  

7. A továbbképzés a szakvizsgába nem számítható be.  

8. A képző biztosítja a megfelelő személyi és tárgyi feltételeket. 

9. A képző a képzés megkezdésekor ismerteti a képzési programot és annak ütemezését. 

10. Résztvevő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy az Intézmény öt éven át 

megőrizze és kezelje a képzéssel összefüggő személyes adatokat az információs 

önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 

bekezdése alapján.  Az Intézmény a bekért személyes adatokat csak a képzést ellenőrző 

szervek számára teszi hozzáférhetővé. 

11. A képzésről, az alkotás folyamatáról, az elkészült alkotásokról, fotós- és videós 

dokumentáció készülhet, amelyet a képző oktatási illetve promóciós célokra 

felhasználhat. 

A képzési szerződés aláírásával hozzájárulok ehhez.  igen   nem 

12. Amennyiben a résztvevő nem megfelelő magatartásával zavarja a képzést, vagy a többi 

résztvevőt, vagy más módon megszegi a felnőttképzési szerződést, kizárható a képzésből. 

Amennyiben a résztvevő kimarad a képzésből, a képzési díj nem jár vissza. 

13. A jelen Felnőttképzési szerződés az aláírással lép hatályba, és a képzés befejezéséig 

érvényes. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Ptk. valamint a felnőttképzésre vonatkozó 

jogszabályok az irányadók. 

14. A Felek a jelen Felnőttképzési szerződést elolvasták, azt, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt jóváhagyólag aláírták, és aláírásukkal tudomásul vették a fent rögzített 

kötelezettségeket. 

15. A Résztvevő aláírásával igazolja, hogy a Felnőttképzési szerződés tartalmát és a képzési 

programot ismeri. Jelen felnőttképzési szerződés két darab eredeti, egymással mindenben 

megegyező példányban, magyar nyelven készült, amelyből egy darab az Intézmény, egy 

darab a Résztvevő példánya.    

 

Kelt: 

 

 

_____________________________ 

Képzésben résztvevő 

_____________________________ 

Képző szervezet 


