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„Az emberiség jövője a neveléstől, ettől a 
változtatható programrendszertől függ.” 

(Szent-Györgyi Albert)





KÉPZÉSFEJLESZTÉS

Művészeti nevelés 
hátrányos helyzetű 

gyermekeket nevelő 
óvodákban

A tehetségazonosítás, 
tehetséggondozás 

lehetőségei hátrányos 
helyzetű gyermekeket 

nevelő óvodában

Egyéni bánásmód, 
hátránycsökkentés 

speciális módszertana 
az óvodában

Különleges bánásmódot 
igénylő (SNI, BTM, 

kiemelten tehetséges) 
gyermekek együttnevelése 

az óvodában

Környezettudatosságra 
nevelés hátrányos 

helyzetű gyermekeket 
nevelő óvodákban

Játék, szabad játék 
szerepe az óvodai 

hátránycsökkentésben

Egészséges életmódra 
nevelés hátrányos 

helyzetű gyermekeket 
nevelő óvodákban

A mozgás kiemelt 
szerepe a gyermekek 

fejlődésében, 
szerepe a 

hátránycsökkentésben

Pedagógiai  Program 
fejlesztése –
alapmodul

Dr. Szeri Istvánné Dupákné Gecse Adél Petránné Képes Gizella

Csík Gabriella Petránné Képes Gizella Tótszöllősy Tünde

Bihariné dr. Krekó Ilona Dr. Pálfi Sándor Gilicze Zoltán



TRÉNEREK SZEREPE

20 óra 
Specifikus 

képzési 
tartalom

3 óra 
Képzésbe 
ágyazott 

intézményi 
hospitálás

A képzések 
megvalósítása

7 óra 
Pedagógiai 

Program 
felülvizsgálat -

alapmodul

A specifikumnak 
megfelelő jó 

gyakorlat 
bemutatása

Az 
implementáció 
lehetőségeinek 
megismertetése



TRÉNEREK SZEREPE

20 óra 
Specifikus 

képzési 
tartalom

TRÉNER

3 óra 
Képzésbe 
ágyazott 

intézményi 
hospitálás

7 óra 
Pedagógiai 

Program 
felülvizsgálat -

alapmodul

TRÉNER

TRÉNER

INTÉZMÉNYVEZETŐ

ÓVODAPEDAGÓGUS

FOLYAMATTÁMOGATÓ 
MENTOR



TRÉNEREK FELADATAI

A képzési tartalmak 
megvalósítás a képzési célok 
érvényesítése érdekében

A résztvevők elfogadó, 
befogadó attitűdjének 
fejlesztése

A saját
élményű  tanulás, 
tudásmegosztás 

érvényesítése

A résztvevők aktív 
bevonása a 
kooperatív 
tanulásszervezés 
elemeire építve

Kapcsolattartás a 
folyamattámogató 

mentorokkal



TRÉNEREK BEVONÁSÁNAK FOLYAMATA

PÁLYÁZAT

INTERJÚ

KIVÁLASZTÁS



TRÉNEREK BEVONÁSÁNAK FOLYAMATA

PÁLYÁZAT

ELVÁRÁS:

• Főiskolai, óvodapedagógia szakon 
szerzett diploma, óvodapedagógus 
szakképzettség

• Aktív óvodapedagógus 
munkaviszony

• Szakmai tapasztalat

• Pedagógus szakvizsga

• Tréneri tapasztalat

ELŐNYT JELENT

• Mesterpedagógus fokozat

• Publikációk



TRÉNEREK BEVONÁSÁNAK FOLYAMATA

INTERJÚ

• Szakmai kiválóság

• A köznevelés szabályozási 
környezetének, az óvodai nevelést 
alapvetően meghatározó 
jogszabályoknak az ismerete.

• Tapasztalattal rendelkezik a 
hátrányos helyzetű, a sajátos 
nevelési igényű gyermekek 
nevelésében.

• Azonosul a szabályozó 
dokumentumokban leírtakkal. 



TRÉNEREK BEVONÁSÁNAK FOLYAMATA

KIVÁLASZTÁS
-• A pályázat és az interjú alapján a 

legkiválóbbak kiválasztása
• A szakmai vezető hozza meg a 

döntést



Terveink szerint 
• Közel 120-150 képzési helyszínen
• Közel 4000 óvodapedagógus 
• 30 órás akkreditált képzése 
• 8 témakörben
• 30 jól felkészült, kiváló trénerrel



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!
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