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Tudományegyetemmel közösen 2015. április 10-én (pénteken) a TÁMOP 4.1.2.B.-13/1-2013-0007
számú „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” és a „Koragyermekkori neveléshez
kapcsolódó szakterületi és módszertani fejlesztések” című, valamint a TÁMOP 4.1.2.B.-13/1-2013-0008
számú „Mentor(h)áló 2.0 Program” című pályázati programok keretein belül országos szakmai
konferenciát szervez, amelyre tisztelettel meghívjuk.
Kiemelt feladatunknak tekintjük az óvó- és tanítóképzésben érintett intézményekkel és a köznevelési
intézményekkel való interaktív kapcsolattartást, így „A mentori tevékenységek új kihívásai” című
konferencia keretén belül konzultációs folyamatot és együttműködési lehetőséget biztosítunk az egyes
szakterületek képviselői számára.
A konferencia célja, hogy hozzájáruljon a pedagógusképzések és továbbképzések tartalmi és
módszertani fejlesztéséhez, elemezze a mentorrendszer működési eredményeit, bemutassa a meglévő
óvodai és iskolai mentori tapasztalatokat, jó gyakorlatokat. A konferencia igyekszik a mentori munka új
kihívásaira gyakorlati megoldásokat nyújtani.
A konferencia tervezett programja:
10:00 - 11:00

REGISZTRÁCIÓ

11:00 - 11:15

KÖSZÖNTŐ, MEGNYITÓ

11:15 - 13:00

PLENÁRIS ELŐADÁSOK

13:00 - 14:00

EBÉDSZÜNET

14:00 - 15:00

MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

15:00 - 15:30

SZÜNET

15:30 - 16:30

MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

16:30 - 17:00

KONFERENCIA ZÁRÁSA

Az alábbi műhelyfoglalkozásokat tervezzük:


Mentor óvodapedagógus tevékenységével kapcsolatos fejlesztési
feladatok



Mentor tanító tevékenységével kapcsolatos fejlesztési
feladatok

A konferencia időpontja: 2015. április 10. 10:00 – 17:00
A konferencia helyszíne: SZTE JGYPK Díszterem (6724, Szeged, Boldogasszony sgt. 6.)
Jelentkezés módja: A részvétel díjtalan, viszont regisztrációhoz kötött. Minden intézménytől 1
jelentkezési lapot kérünk visszajuttatni, amelyen az intézmény összes jelentkezője szerepel.
Intézményenként 3 fő részvételére van lehetőség. Kérjük, hogy a mellékelt űrlapot legkésőbb 2015.
március 2-ig szíveskedjenek megküldeni Dr. Kovács Krisztina részére a következő email-címre:
kovacs.k@jgypk.u-szeged.hu
További információ kérhető:
Dr. Kovács Krisztina
Telefon: +36-62/546-206
E-mail: kovacs.k@jgypk.u-szeged.hu
A konferencia részletes programját, időbeosztását 2015. március 31-ig eljuttatjuk a tisztelt résztvevőknek.
Tisztelettel várjuk a jelentkezésüket szakmai konferenciánkon!
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