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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: A bölcsőde - óvoda átmenet 
 
A képzés helyszíne: SZTE JGYPK, 6725 Szeged, Hattyas utca 10, 7103-as terem (TÉRKÉP ITT!) 
 
A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 2 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint: 

1. időpont: 2015. június 12. (péntek) 13.00 – 19.00  
2. időpont: 2015. június 13. (szombat) 8.00 – 15.00  

 
A képzés oktatói: Soós Katalin, Fáyné dr. Dombi Alice 
 
A képzés rövid bemutatása: 
A képzés célja a bölcsőde – óvoda átmenetben részt vevő pedagógusok munkájának megsegítése azáltal, hogy 
ismertetjük azokat a speciális helyzeteket, amelyek az átmenetekre és a változások megélésére vonatkoznak. Ebben 
a felfogásban az átmenetek sajátos tanulási helyzetek, sajátos minőséggel rendelkező életszakaszok a bennük rejlő 
specifikus fejlődési diszpozíciókkal és fejlődési feladatokkal. Az átmenet alapvetően megküzdési stratégiákat 
mobilizáló és kifejlesztő élettörténés, az egész személyiség részvételét feltételező alkotó folyamat, mely az 
élethosszig tartó önfejlesztő tanulás, mint életvezetési stratégia fenntartható alkalmazhatóságának mérföldköve. 
 
A képzés tervezett témái: 

1. Az átmenetek pedagógiai pszichológia kérdései I. 
2. Az átmenetek pedagógiai pszichológia kérdései II. 
3. A fejlődéselvű pedagógiai szemlélet jellemzői 
4. Az 2-3 éves gyermek  fejlődési sajátosságai 
5. A megküzdései stratégiák I. 
6. A megküzdései stratégiák II. 
7. A kisgyermeknevelő szerepe az átmenet elősegítésében 
8. A család szerepe az átmenet megkönnyítésében 
9. Az óvoda befogadó stratégiái 
10. A reziliencia mint cél és képesség 
11. A kisgyermeknevelő és az óvodapedagógus módszertani kultúrája az átmenet előkészítésében 
12. Esetelemzések I.  
13. Esetelemzések II. 
14. Esetelemzés III. 
15. Összegezés 

 
Célcsoport: kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok 
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FONTOS: A képzésen való részvételről (15 óra) a pedagógus 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 sooska@jgypk.szte.hu címre várjuk 
 jelentkezési határidő: 2015. június 11. (csütörtök) 12.00 (kérjük a határidő betartását) 
 minden intézményből 1 jelentkezési lapot várunk, amelyen az intézmény összes jelentkezője szerepel  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 


