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HÍRLEVÉL 
      

A legfrissebb információk az EFOP–3.1.1-14-2015-00001 KÓDSZÁMÚ, 
KISGYERMEKKORI NEVELÉS TÁMOGATÁSA ELNEVEZÉSŰ KIEMELT PROJEKT 
megvalósításáról 

 

Indulnak az óvodapedagógus-

továbbképzések 

 

A „Kisgyermekkori nevelés támogatása” nevű kiemelt projektben nyolc különböző 
tématerületet érintő továbbképzés kidolgozása és akkreditálása valósult meg. Az 
óvodapedagógusok harminc órás képzéseken vehetnek részt 2017 szeptemberétől a játék, a 
mozgás, az egyéni bánásmód, a különleges bánásmód, a környezettudatosság, a 
tehetségsegítés, az egészségfejlesztés és a művészeti nevelés témákban. 

A pedagógus-továbbképzési jegyzékben szereplő képzések célja a pedagógushivatás 
megerősítése, valamint az óvodapedagógus-kompetenciák fejlesztésével az Óvodai nevelés 
országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes 
megvalósításának támogatása. A képzési tartalmak korszerű tudáselemekkel bővítik a 
résztvevők óvodapedagógiai, neveléslélektani és szakmódszertani ismereteit.  Emellett segítik 
az óvodapedagógusok felkészülését a pedagógiai program felülvizsgálatára, módosítására, az 
egyes hátránycsökkentést célzó óvodai tevékenységelemek beépítésére, illetve ennek tartalmi és 
technikai kivitelezésére.   

Az EFOP-3.1.1 projekt megyei szakmai konferenciáit követően 2017 szeptemberétől országszerte 
– Budapest és Pest megye kivételével – 105 település 119 óvodájában 209 képzési csoport indul. 
(A képzések ütemezését itt találja) Kérjük, hogy a képzések témájának, időpontjának és 
helyszínének áttekintését követően válassza ki az Ön számára leginkább megfelelő képzési 
csoportot, és csak arra az egy képzésre jelentkezzen. Kérjük, jelentkezéskor ne feledje el 
szállásigényét is jelezni.  

A képzések szervezését a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központ (POK) munkatársai 
végzik. A  regisztrációs felület a megyei konferencia után a képzésszervező oldalon lesz 
elérhető. A regisztrációhoz magán e-mail cím szükséges. A háromnapos képzések az EFOP-
3.1.1 projekt keretében térítésmentesek. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az ország 
bármely POK-ja által szervezett továbbképzés minden jelentkező számára nyitott 
legyen. Az étkezés és a szállás költségeit szintén a projekt biztosítja.   

A képzésekkel kapcsolatos kérdés esetén forduljon bizalommal a projekt szakmai 
munkatársaihoz a kepzesinfoefop311@oh.gov.hu e-mail címen.   
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