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HÍRLEVÉL 
A legfrissebb információk az EFOP – 3.1.1-14-2015-00001 KÓDSZÁMÚ KISGYERMEKKORI 

NEVELÉS TÁMOGATÁSA ELNEVEZÉSŰ KIEMELT PROJEKT megvalósításáról 

 

Hírlevelünk a projekt keretében megvalósuló szakmai eseményekről – a megyei konferenciákról, illetve 

az azokat követő pedagógus-továbbképzésekről – kíván tájékoztatást nyújtani az érdeklődő 

szakembereknek. 

 

A „Kisgyermekkori nevelés támogatása” elnevezésű kiemelt projekt elsődleges célja az óvoda 

hátránycsökkentő szerepének erősítése, az óvodapedagógusok kompetenciáinak szakmai támogatása 

a hátrányos helyzetű gyermekek korszerű óvodai nevelésére irányuló továbbképzési lehetőségek 

biztosításával.  

 

A projektben kifejlesztett képzések fókuszában az esélyteremtő pedagógiai módszerek 

bemutatása, átadása áll. Képzésfejlesztőink 8 féle - az óvodai nevelés tevékenységeit, elsősorban a 

hátránycsökkentés szempontjából feldolgozó képzést dolgoztak ki, amelyek országszerte 

előreláthatóan 130 óvodában kerülnek megszervezésre, ahol  az  óvodapedagógusok hospitálás 

keretében, helyben tekinthetik meg a képzéshez tartozó pedagógiai gyakorlatot, a horizontális tanulás 

értékeinek személyes megélése mellett.  

 

Az Oktatási Hivatal által felkért szakemberek 30 órás akkreditált szakmai megújító kontakt képzéseket 

fejlesztettek, amelyek elérhetőek az Oktatási Hivatal honlapján http://pedakkred.oh.gov.hu a 

Pedagógus továbbképzési jegyzékben. A képzések tematikája egyedülálló: 20 óra óvodai területet 

érintő módszertani témafeldolgozás + 3 óra hospitálás + 7 óra - úgynevezett alapmodul - a pedagógiai 

program fejlesztésének támogatása céljából. Az óvodai területek a képzések tematikájában az alábbi 

területeken kerültek kifejlesztésre: 

1. Játék, szabad játék szerepe a hátránycsökkentésben 

2. Különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTM, kiemelten tehetséges) gyermekek együtt nevelése 

az óvodában 

3. Tehetségazonosítás, tehetséggondozás lehetőségei az óvodában, esetei hátrányos helyzetben 

4. Mozgás kiemelt szerepe a gyermekek fejlődésében, szerepe a hátránycsökkentésben 

5. Környezettudatosságra nevelés hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő óvodákban  
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https://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop311_kisgyermekkori_neveles_tamogatasa
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6. Művészeti nevelés hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő óvodákban  

7. Egyéni bánásmód, hátránycsökkentés speciális módszertana az óvodában 

8. Egészséges életmódra nevelés hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő óvodákban  

 

A 2017/2018-as nevelési évtől szervezett tréning jellegű pedagógus továbbképzések országszerte 

(Budapest és Pest megye kivételével) közel 100 településen lesznek elérhetőek. A 3 napos képzések 

2017 szeptemberétől 2018 tavaszáig a projekt támogatásával térítésmentesek1.  A képzési 

napokon az étkezés és a szállás költségeit ebben az időszakban szintén a projekt biztosítja. A 

képzés alatt lehetőség nyílik 

 óvodai helyszínen jó gyakorlatok megtekintésével azok közvetlen megismerésére,  

 a gyakorlatban bevált korszerű módszerek, technikák megosztására irányított témafeldolgozás 

során, 

 közvetlen szakmai tapasztalatszerzésre kötetlen szakmai beszélgetések útján, 

 feltöltődésre azonos érdeklődésű, innovatív szakmai közegben. 

 

A 2017. év márciusában induló konferencia-sorozatunk keretében valamennyi megyeszékhelyen 

teljeskörű tájékoztatást nyújtunk képzéseinkről, valamint projektünk egyéb tevékenységeiről.  

A pedagógus továbbképzésekre a megyei konferenciát követően lehet jelentkezni a Pedagógiai 

Oktatási Központoknál. 

A rendezvénysorozat tervezetten 2017. év márciusától 2018. év február végéig, az alábbi időpontokban 

kerül megszervezésre:  

                                                           
1 a képzés azoknak az óvodapedagógusoknak térítésmentes, akik a kevésbé fejlett (konvergencia) területen 

működő óvodai nevelési feladatot ellátó köznevelési intézményben határozatlan idejű szerződéssel közalkalmazotti 
vagy a Munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyban foglalkoztatottak. 

 

2017. 

 

MÁRCIUS 

Komárom-Esztergom 

megye 

 

ÁPRILIS 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye 

MÁJUS 

 

JÚNIUS 

Fejér megye 

Jász-Nagykun-Szolnok 

megye 

Hajdú-Bihar megye 

JÚLIUS 

Győr-Moson-Sopron megye 

Békés megye 

AUGUSZTUS 

 

SZEPTEMBER 

Vas megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye 

 

OKTÓBER 

Somogy megye 

Nógrád megye 

NOVEMBER 

Bács-Kiskun megye 



 

A megyei konferenciák pontos időpontjáról, helyszínéről és programjáról az Oktatási Hivatal és a 

területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központok honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.  

Amennyiben a projekt keretében megszervezendő képzésekkel kapcsolatban további kérdése merül 

fel, kérjük vegyen részt a helyi szintű konferenciánkon, vagy forduljon hozzánk a 

kepzesinfoefop311@oh.gov.hu e-mail címen. 

 

2018. 

JANUÁR 

Csongrád megye 

Veszprém megye 

 

FEBRUÁR 

Zala megye 

Heves megye 

Baranya megye 

Tolna megye 
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