EFOP-3.1.1-14-2015-00001 számú, „Kisgyermekkori nevelés
támogatása” című kiemelt projekt
2. hírlevele

Tájékoztató rendezvénysorozatunk lezárult
Az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 számú, „Kisgyermekkori nevelés támogatása” című kiemelt projekt egyik
célkitűzése, hogy tájékoztatást nyújtson a kisgyermekeket nevelő családoknak a 2017. január 1-jétől átalakult bölcsődei ellátás rendszeréről.
A minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. országos
rendezvénysorozatot bonyolított le „Gyereknek áll a világ!” címen a Hajdú-PR-KO Kft. szervezésében.
A 30 családi nap nagy sikerrel valósult meg a 2016. augusztus 15. és 2016. október 15. közötti, illetve 2017.
május 01. és 2017. szeptember 09. közötti időszakban.
A családi napokon elsősorban a szülők, valamint a helyi szervezetek, szakemberek, intézmények, döntéshozók kaptak tájékoztatást a projekt szakembereitől a gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakulásáról, a koragyermekkori intézményes nevelés és gondozás jellemzőiről, előnyeiről.
A látogatók a gyermekek napközbeni ellátásának népszerűsítéséhez kapcsolódó szakmai előadásokon,
gyermek- (arcfestés, plakátkészítő verseny), egészség- (vércukorszint, vérnyomás mérés), sport- (sorverseny, kispályás labdarúgó torna), gasztronómiai (főzőverseny, vitaminkonyha) és szórakoztató (helyi gyermekek műsora, meghívott vendégelőadók műsora) programokon vehettek részt.
A szülők visszajelzései alapján mind a szakmai programok, mind a szórakoztató elemek megelégedésükre
szolgáltak. A szakmai előadásokra nyújtott pozitív reakcióik értékes információval szolgáltak a projekt szakemberei és a jövőbeni változásokért felelős szakemberek számára.

EFOP-3.1.1-14-2015-00001 kiemelt projekt
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Levelezési cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
E-mail: efop311info@csbo.hu
Honlap: www.efop311.hu

1

Térítésmentes továbbképzések
A projekt keretében 2017 novemberétől kezdődően térítésmentes továbbképzéseket nyújtunk az óvodák,
a bölcsődei ellátás és a napközbeni gyermekfelügyelet szakemberei számára. A továbbképzésekre való
jelentkezés feltétele, hogy a jelentkező munkavégzésének helye a konvergencia régiókban legyen.

A továbbképzésekre az efop311.hu honlapon található „Jelentkezés a képzésre”
menüponton keresztül lehet jelentkezni.
A továbbképzések elvégzésével a bölcsődei ellátás és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást
nyújtó munkatársai is teljesíthetik továbbképzési kötelezettségüket. A szociális minősített továbbképzéseken várhatóan összesen 500 fő képzése fog megvalósulni, a pedagógus akkreditált továbbképzésen
pedig összesen 1000 fő képzése lesz biztosított.
A szociális minősített képzések indítására 2017 novemberében kerül sor, a pedagógus akkreditált képzésünk 2018 januárjában indul.
A részvételi feltételekről, a képzési helyszínekről és időpontokról a honlapunkon folyamatosan tájékoztatást
nyújtunk (www.efop311.hu).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt keretében induló továbbképzéseken elsődlegesen azon egységes
óvoda-bölcsődék és óvoda-bölcsődék, valamint a bölcsődei ellátás (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde) vagy napközbeni gyermekfelügyelet szakemberei nyújthatnak be pályázatot, ahol
-

óvoda, egységes óvoda-bölcsőde és óvoda-bölcsőde esetében: az ellátott hátrányos helyzetű
gyermekek aránya a projekt megkezdését megelőző utolsó évi (2015. október 1-jei) statisztikai adatai alapján meghaladta a 15%-ot

-

bölcsődei ellátás /bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde/ és a
napközbeni gyermekfelügyelet esetében azon bölcsődei ellátás, valamint napközbeni gyermekfelügyelet területén működő intézmények és szolgáltatók, ahol a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya meghaladta a 15%-ot
és/vagy

-

az adott intézmény/szolgáltató a szolgáltatást társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel
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sújtott településen nyújtja. (A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről
szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet szerint)
és/vagy
-

az intézmény/szolgáltató 2017. január 1-jét megelőzően családi napközi formában működött.

Képzéseink tartalma:
1. Családpedagógia 6 év alatti gyermekekkel foglalkozó szakembereknek
30 órás pedagógus akkreditált továbbképzés, alapítási engedély száma: 27282-147/2016
Célcsoport:
 óvodapedagógusok
 bölcsődei ellátás intézményeiben pedagógus munkakörben dolgozók
 bölcsődei ellátás szolgáltatóinál és napközbeni gyermekfelügyeletnél óvodapedagógus végzettséggel dolgozók
A bölcsődei és az óvodai nevelés egyik alapelve a családi nevelés elsődlegességének tiszteletben tartása,
a családi nevelés értékeire támaszkodás, azok megismerése, és szükség esetén a családi nevelés hiányosságainak ellensúlyozása. Minden család kapcsolatok rendszere, az egyes családtagok viselkedése a
kapcsolataikon keresztül érthető meg. A rendszerszemléletű családpedagógiai megközelítés a családban,
mint rendszerben igyekszik pozitív változást létrehozni. A képzés összefoglalja a rendszerszemléletű megközelítés legfontosabb elemeit, meghatározza a családkonzultáció fontosabb irányvonalait, elemzi a sikeres
családtámogatáshoz szükséges pedagógus kompetenciákat, ezek alakulását. Ezt követően részletes gyakorlati útmutatással szolgál a családokkal való együttműködés alakításához a bölcsődei ellátásban és óvodákban dolgozó szakembereknek.

2. A családközpontú pedagógia gyakorlata
30 órás szociális minősített továbbképzés, engedélyszám: T-05-047/2016
Megszerezhető pontszám: 45 pont
Célcsoport:
 bölcsődei ellátás és napközbeni gyermekfelügyelet munkatársai
A családközpontú pedagógia a család működésének rendszerszemléletű megközelítésén
alapul, lényegi kiindulópontja, hogy az intézményes nevelés sikeressége nagymértékben
függ attól, hogy a nevelő mennyire ismeri az
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egyes gyermekek családi hátterét, a családi nevelés jellemzőit, mennyire támaszkodik annak értékeire és
hogyan tudja támogatni a szülőket gyermekeik nevelésében, szülői kompetenciájuk erősítésében.
A kisgyermeknevelőtől elvárás, hogy ismerje azokat a kihívásokat, szerepelvárásokat, amelyekkel napjainkban a kisgyermekes szülők szembesülnek, és ezek figyelembevételével előítélet mentes, elfogadó attitűddel, nyitott, partneri kommunikációra képesen alakítsa a szülőkkel való kapcsolatát, támogassa őket
gyermekeik nevelésében, a szülői szerepben való helytállásukban, segítse elő, bátorítsa a családok bevonódását az intézmény életébe. A kutatások alapján a családközpontú munka, a családok bevonása, bevonódása jelentősen hozzájárul a gyermekek optimális fejlődéséhez (pl.: Taguma, et al., 2012). A képzés a
családközpontú pedagógiai szemléletmód elvi alapjainak elemzésével és a szülő-nevelő kapcsolat alakításának főbb szemléleti-módszertani aspektusainak végiggondolásával segíti a kisgyermeket nevelő szakemberek szemléletének és módszertani kultúrájának alakulását.

3. Mozgás és környezettudatosság
30 órás szociális minősített továbbképzés, engedélyszám: T-05-045/2016
Megszerezhető pontszám: 45 pont
Célcsoport:
 bölcsődei ellátás és napközbeni gyermekfelügyelet munkatársai
A mozgásfejlődés a gyermek fejlődésének egyik kitüntetett területe. Az utóbbi évek kutatási eredményei
alapján egyre inkább bizonyított, hogy a mozgásfejlődés alakulása befolyással bír más (pl. a kognitív) funkciók fejlődésének alakulására. A mozgás önmagában is fontos tevékenység a koragyermekkorban, és más
tevékenységek megalapozója, kísérője is, így kiemelt figyelmet érdemel. A téma fontossága ellenére meglepően kevés szakirodalom foglalkozik önmagában a koragyermekkori mozgásfejlődéssel és a környezetnek ebben való szerepével, a fejlődés támogatásának lehetőségeivel. A tananyag első része a mozgásfejlődés főbb állomásainak és mozgásfejlődés támogatása helyes módjainak részletes bemutatásával, az atipikus fejlődés jellemzőinek ismertetésével nyújt segítséget a szakembereknek és a szülőknek a kisgyermek
mozgásfejlődéséhez való viszonyulás alakításához.
A tananyag másik fő fejezete a környezettudatosság alapjainak megismeréséhez, a kisgyermek és a környezete közötti ideális viszony megalapozásához nyújt segítséget. A bolygónk fennmaradásához, a fenntartható fejlődés biztosításához a környezettudatos viselkedés, a természeti környezet tisztelete és megóvása gyakorlatának megismerése minél korábbi életkorban szükséges, hogy a felnövekvő kisgyermekek
felelősségteljes állampolgárokká válhassanak e téren is (Pramling Samuelsson, és Kaga, 2008).

4. Játék az első életévekben
30 órás szociális minősített továbbképzés, engedélyszám: T-05-046/2016
Megszerezhető pontszám: 50 pont
Célcsoport:
 bölcsődei ellátás és napközbeni gyermekfelügyelet munkatársai
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A képzés a játékkal kapcsolatos elméleti megközelítésekből kiindulva mutatja be a játék funkcióit és az első
években zajló fejlődés főbb jellemzőit, érintve a sajátos nevelési igényű gyermekek játékának alakulását is.
Elemzi a játéknak a családi nevelésben betöltött szerepét, kitérve korunk néhány jellemző tendenciájára.
Összefoglalja a bölcsődepedagógia legfontosabb alapjait, definiálva olyan alapfogalmakat, mint pl. a tervezés, szervezés, támogató, megerősítő attitűd, stb., melyek elvi alapul szolgálnak a módszertani keretek
megrajzolásához. Körvonalazza a kisgyermeknevelő játszókompetenciáját, részletezi a kisgyermeknevelőnek a játékkal kapcsolatos feladatait, ezen belül a feltételek megteremtését, a támogató-megerősítő jelenlétet, a gyermek igényeihez igazodó bekapcsolódást, részvételt, a gyermek játéktevékenységének megfigyelését, elemzését, dokumentálását, a kisgyermeknevelők játékkal kapcsolatos tevékenységének megfigyelését, elemzését, dokumentálását, érinti az önreflexió kérdéskörét, a játékban jelentkező nehézségek
kezelését, a szülői kompetencia erősítését a játék területén.

A januárban induló továbbképzési csoportokra a jelentkezés 2017. december elején indul.

Elérhetőségeink:
További információ az efop311.hu honlapon található.
Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal az efop311info@csbo.hu e-mail címen keresztül.
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