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Kiknek szól a képzés?
Olyan óvodapedagógusoknak, akiknek fontos a szakmai megújulás a pedagógus életpályán; tenni akarnak a saját intézményük
hatékonyabb, eredményesebb működéséért, és az ehhez szükséges pedagóguskompetenciákat folyamatosan és tudatosan fejlesztik.
A képzés együtt jelentkező nevelőtestületek és egyénileg jelentkező óvodapedagógusok számára is megszervezhető.
Mi a jelentkezés feltétele?
A képzésen való részvétel előfeltétele az óvodapedagógus diploma, valamint az alapszíntű számítógép-felhasználói jártasság.
Mennyi időt vesz igénybe?
A képzés 3 jelenléti napból áll. A 3 nap lehet összefüggő, de megszervezhető 1-4 hetes időintervallumban is.
Miről szól a továbbképzés?
A továbbképzés célja az óvodapedagógusok fejlesztő támogatása annak érdekében, hogy az előmeneteli rendszer megfelelő
fokozatába kerüljenek, és észrevegyék a karrierfejlődési lehetőségeiket is. Nagy hangsúlyt fektetünk a pedagógus kompetenciák
fejlesztésére, kiemelve a hatékony óvónői munkához szükséges kompetenciákat, a korszerű szakmódszertani megoldásokat, valamint
az elemzés-visszacsatolás folyamatosan jelenlévő kérdéseit. A képzés tartalmazza a köznevelési törvény és az óvodai nevelés
országos alapprogramjának aktuális változásait. A résztvevőket felkészítjük a jogszabályi háttérből következő aktuális feladatok
elvégzésére. Alkalmat teremtünk az egyéni fejlődési utak tervezésére, egyéni és csoportos feladatok megoldására, kipróbálására,
valamint a folyamatos reflexióra.
Olyan pedagógiai megoldásokat gyűjthetnek a résztvevők, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó
mechanizmusainak kialakulását, fejlesztését. Megismerik a kooperatív tanulás munkájukban is alkalmazható alapelveit. Projekt
terveket készítenek és foglalkozási terv mintákat gyűjtenek. Erősítjük a stressz-tűrő képességet, a probléma- és konfliktuskezelő
magatartást.
Milyen tevékenységekre épül?
Prezentációval, szakirodalommal támogatott előadások, egyéni, kiscsoportos munkaformák, beszélgető kör, kérdőívek,
helyzetgyakorlatok, megfigyelés, esetmegbeszélés, vita, hangos gondolkodás, portfólió, reflektív szövegelemzés, gondolattérkép,
kooperatív technikák, IKT eszközök használata: jó gyakorlatok, hasznos linkek, interaktív tananyagok keresése, tesztek, kidolgozó
munka.
Hogyan értékelik a résztvevők teljesítményét?
A résztvevők a képzés során portfólióban dokumentálják munkájukat A képzés értékelése egyénileg, az elvárások teljesülésének
felvázolásával történik. A továbbképzés egységeihez illeszkedő gyakorlati feladatokat kell megoldani önálló és csoportos
munkavégzés keretében a továbbképzés résztvevőinek. A képző folyamatos támogatást nyújt a feladat megoldásában. A képzés
során készült munkákból álló véglegesített képzési portfóliót a továbbképzés befejezését követő egy héten belül kell leadni.
Milyen egyéb feltétele van a tanúsítvány kiadásának?
A tanfolyamon való legalább 90%-os, aktív részvétel.
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