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 „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: Pedagógiai kommunikáció az óvodában 
 
A képzés helyszíne: SZTE JGYPK, 6725 Szeged, Hattyas utca 10, 7116-os terem (TÉRKÉP ITT!) 
 
A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 2 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint: 

1. időpont: 2015. június 5. (péntek) 1300 – 1900  
2. időpont: 2015. június 6. (szombat) 800 – 1500  

 
A képzés oktatói: Fáyné dr. Dombi Alice, Soós Katalin 
 
A képzés rövid bemutatása: 
A képzés során sajátélményű gyakorlatok segítségével kívánjuk a képzésben résztvevők pedagógiai kommunikációs 
és szociális képességeit fejleszteni.  A gyakorlatorientált felkészítés során a résztvevők pedagógiai mesterségbeli 
tudása számos új módszer elsajátításával gazdagodik, kiemelten a gyermekek mindenkori fejlettségi szintjéhez 
igazodó kommunikációs (készség- báziskészség-fejlesztés) fejlesztésének módszereivel, a játék- és tanulási kultúra 
harmonizálásának eszköztárával. 
 
A képzés tervezett témái: 

1. A pedagógiai kommunikáció fajtái 
2. A verbális kommunikáció jellemzői 
3. Nonverbális kommunikáció csatornái. A nonverbális kommunikáció funkciói 
4. A tekintet szerepe a kommunikációban. Testbeszéd, proxemika 
5. Kommunikációs stílusok 
6. Kommunikációs gátak és a kommunikációt segítő tényezők. 
7. Kommunikáció és konfliktuskezelés 
8. Hatékony kommunikáció, énközlések 
9. Kommunikációs zavarok 
10. A kommunikátor; Kongruencia és kommunikáció 
11. Kettős kötés – önellentmondást hordozó kommunikáció 
12. Erőszakmentes kommunikáció – EMK 
13. A professzionális pedagógiai kommunikáció az óvodában 
14. A segítő kommunikáció mint stratégia és módszer-együttes 
15. Pedagógiai kommunikáció problémahelyzetekben 

 
Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók 
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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 zoltai@jgypk.u-szeged.hu címre várjuk 
 jelentkezési határidő: 2015. június 3. (szerda) 12.00 (kérjük a határidő betartását) 
 minden intézményből 1 jelentkezési lapot várunk, amelyen az intézmény összes jelentkezője szerepel  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 


