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„Mentor(h)áló 2.0 Program” 
TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 projekt 

 

„MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM” 
 

 

MEGHÍVÓ  
15 ÓRÁS „RÖVID KÉPZÉSRE” 

 

Kedves Kollégák! 
 

Tisztelettel meghívjuk Önt és Kollégáit a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 sz. Mentor(h)áló 2.0 Program keretein belül a 
következő 15 órás képzésünkre. 
 

A képzés címe: Gyermekvédelem az óvodában - életesemény-elemzés 
 
A képzés helyszíne: SZTE JGYPK, 6725 Szeged, Hattyas utca 10. 7101-es terem (TÉRKÉP ITT!) 
 
A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 2 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint: 

1. időpont: 2015. április 17. péntek 14.00 – 19.00  
2. időpont: 2015. április 18. szombat 8.00 – 17.00 

 
A képzés oktatói: Fáyné dr. Dombi Alice, Mészáros Katalin 
 
A képzés célja: Az óvodapedagógusok problémaérzékenységének csiszolása, fejlesztése a gyermekvédelmi szakmai munka 
szempontjából. A korábbi gyakorlattól eltérő szemléletmód, tudás és készségek megszerzése és alkalmazása szükségességének 
felismerése a korrekciós-nevelési feladatok ellátása érdekében. A program az óvodapedagógus gyermekvédelmi 
kompetenciáinak fejlesztését célozza  a gyermekvédelem pszichológiai, pedagógiai  tényezők fókuszba állításával, egyéni 
életutak bemutatásával. 
 
A képzés tervezett témái: 

 A gyermekről való gondolkodás főbb jellemzői, gyermekszemlélet, gyermekkép  

 A gyermekvédelem fogalomrendszere, intézményei, a gyermekvédelmi alap-és szakellátás; a prevenció fogalma, típusai; 
a preventív és problémakezelő gyermekvédelem és annak története; az érvényben lévő törvényi szabályozás. 

 A különböző funkciójú intézményekben elhelyezett gyermekek sajátos problémái; magatartászavar; beilleszkedési 
nehézségek; disszociális tünetek; a meglévő intézményrendszer kritikai szemlélete. 

 Teendők a hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett, az érzelmileg elhanyagolt, a bántalmazott gyerekek nevelésében. 

 A gyermeki személyiség fejlődését meghatározó késztetések. 

 A pszichés trauma és szorongás. 

 Gyermekek  krízisben, életesemény-elemzés 

 A gyermekvédelmi nevelés alkotóelmei. 

 A pedagógus tevékenységi területei a szociális értelemben „retardált” gyerekek körében. 

 Esettanulmányok. 
 

FONTOS: A képzésen való részvételről (15 óra) a résztvevők igazolást kapnak, mely a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a 
pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről 5. § (1) (3) c) (6) pontjai alapján elszámolható (a kötelező hétévenkénti pedagógus továbbképzés 120 órájának 
25 százaléka mértékéig).  
 

A jelentkezés módja és ideje: 

 a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben a dalice@jgypk.szte.hu címre várjuk 

 jelentkezési határidő: 2015. április 16. (csütörtök) 12.00 (kérjük a határidő betartását) 

 minden intézményből 1 jelentkezési lapot várunk, amelyen az intézmény összes jelentkezője szerepel  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 


