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Cél: a születéstől nyolc éves korú gyermekeket nevelő felnőttek hálózatának alakítása a naprakész információáramlás érdekében.
Közös együttműködéssel tudunk igazán élővé, sikeressé válni. Várjuk az eseményeket közzé tenni kivánók aktív együttműködését.
Biztosítjuk a hírlevél folyamatos tartalmi frissülését, fejlesztését.

Híranyagok beküldési határideje: minden hónap 4-e.
Második szakmai rendezvényére invitál a Családi Napközi Hálózati
Összefogás. 2016 Március 19-én Szegeden, a Magyarországi
Családi Napközik Közhasznú Egyesületével közösen rendezett szakmai
napja lesz. A rendezvény egész napos.
Regisztrálás: március 15-ig az infofeherkereszt@gmail.com címre.
https://docs.google.com/forms/d/1ooSW4gqAM0J8cislz6_NCdktVXiNeo
SB9TvWbxd8miM/edit
A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara
és a Gyermeknevelési tanszék szervezésében kerül sor 2016
május 25-26-án A Koragyermekkori Nevelés című nemzetközi
tudományos konferenciára ( Hajdúböszörmény, Désány István u. 1-9.
http://www.hwpf.hu/esemenyek/769-koragyermekkori-konferencia
Jelentkezés és absztrakt leadásának határideje: 2016 március 20.
Vargáné Dr. Nagy Anikó, e-mail: vnaniko@ped.unideb.hu, Bertalan
Sándorné, e-mail: titkarsag@ped.unideb.hu
A Nemzeti Pedagógus Kar
tagságába való jelentkezésre, küldöttek jelölésére kerül sor 2016
tavaszán. A részletes tájékoztatás határidőkkel együtt olvasható
a Hírlevél egyik mellékletében.
SZEMBENÉZNI – konferencia a nevelésügy állásáról Loránd
Ferenc emlékezete jegyében – 2016 április 9. ( ELTE PPK
Kazinczy u. 23-27.) 10 óra kezdéssel plenáris előadások, moderált
beszélgetés és filmvetítés. A konferencián a részvétel ingyenes,
bejelentkezés az mptiroda@gmail.com címen.
Oktatásszociológiai rendezvények a Wesley János Lelkészképző
Főiskola, Budapest, Dankó u 11.
Március 20. – az őszi „Az iskola jelentése - tanulói tapasztalatok”
https://ia601502.us.archive.org/17/items/Aziskolajelentese/tanuloitapas
ztalatok.pdf ill. https://archive.org/details/Aziskolajelentese
Március 24. Tanuló Városok – Tanuló közösségek
https://archive.org/details/tanulo_varosok_tanulo_kozossegek)
Április 7. két könyvvita: A felsőoktatás értékmetszetei;A Nyíregyháza
környéki bokortanyák helyzete az 1750-es évekbeli újjátelepítéstől
napjainkig.
A Magyar Pedagógiai Társaság megalakulása 125. évfordulója
alkalmából rendezett emlékév egyik kiemelkedő rendezvénye
“Az értelemig és tovább: Konferencia a felsőoktatásról” címmel
2016 április 15-én pénteken, 9.30-tól 15.30 órakor az ELTE PPK
aulájában (1075 Budapest Kazinczy u. 23-27.) A konferencián a
részvétel ingyenes, bejelentés az mptiroda@gmail.com címen.
A 16. Országos Óvodai Szakmai Összejövetelre hívja a gyermekek
mindenek felett álló érdekében a szakembereket 2016 április 15-ére
Jelentkezés: telefon: 36 (1) 237-5060; e-mail:
sprintkiado@sprintkiado.hu, A jelentkezés határideje: 2016.
április 8. A jelentkezési lap és meghívó letölthető a www.ovi-suli.hu
honlapról is.
Felhívás
a
nevelési
intézmény-történeti
emlékhelyek
gyűjtésére - az MPT 125 éves méltó megünneplése érdekében várjuk
az óvodatörténeti, iskolatörténeti gyűjtemények listáját, az óvodai és
iskolai élet jeles eseményeit, emlékezetre méltó személyek örökségeit,
fényképeket, írásaikat. Cím: mpt@index.hu ( felhívás mellékelve)

Megjelenési időpont: minden hónap közepén.
FELHÍVÁS „Játsszunk mindannyian!” 2016 május 28.

szombaton a Játék Világnapján!

Az Országos Játéknapra való jelentkezés határideje:
2016 április 15. szombat, éjfél.

Elérhetőség: orszagos.jateknap@gmail.com, a felmerülő kérdésekre
szívesen adunk válaszokat. A játék mindenkié: gyerekek, felnőttek,

ifjak és idősebbek - minden korosztály felszabadultan, élvezve a játék
örömét. A főszervezők a Magyar Pedagógiai Társaság és a Kiss Áron

Magyar Játék Társaság tagjai.
(információk a Hírlevél mellékleteiben)

Nagyszülők figyelem!!!
Megfelelő számú jelentkezés esetén csoportot indítunk nagyszülők
számára
„A NAGYSZÜLŐI SZEREP KIHÍVÁSAI” címmel. A nagyszülő-szülő,
nagyszülő-unoka témakörben szeretnénk beszélgetni érzéseinkről, hogy
közben önismeretünk is gyarapodjon. Csoportvezetők: Schődl Lívia és
Horányi Annabella pszichológusok, gyakorló nagyszülők
Előzetes jelentkezés:horanyi.gyorgyne@gmail.com,
scholivi@gmail.com, info@mostmozgas.hu
A Móra Könyvkiadó rajzpályázatot ír ki
óvodai csoportok és iskolai osztályok részére, 5-10 éves korig.
A pályaműveket a postai úton várják: Móra Könyviadó Zrt., 1134
Budapest, Váci út 19. Részletes tájékoztatás a Hírlevél egyik
mellékletében megtalálható. Beküldési határidő: június 15.
Konferencia a Magyar Mentálhigiénés Szövetség
szervezésében 2016. március 18-19. Kanter Károly Felnőttképzési
Intézet (volt OLI) Budapest, III. ker. Kórház u. 37. Jelentkezés:
mamesz@gmail.com; +3620-823-0149
Tanítók Egyesületének XXIV. szakmai konferenciája

2016 április 21. csütörtökön 10 órai kezdéssel a Budapesti
Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Ált. Isk. és Gimnáziumban,

Budapesten, VIII. kerületben, Horváth Mihály tér 8.
Témák: Napos- Holdas mesemondók, A mesétől a meseregényig - A
mesék helye és szerepe alsó tagozaton. Gombos Péter( KE). Népmeseélmény - népmesék élményszerű feldolgozásának lehetőségei az
iskolában. Gajdó Tamásné, Gődény Andrea (ELTE TÓK), Kádár
Annamária pszichológus (Babes-Bolyai TE).
Műhelymunkák: „ Nyitva van az aranykapu?! – Népmesekincstár
Mesepedagógia eszközei és módszerei a különböző intelligencia
területek, a készség és képességfejlesztés szolgálatában- Bajzáth Mária.

Mesefeldolgozás technikái rajzórán - Zele János.

Jelentkezés:tanitokegyesulete@gmail.com
MPT Staféta tábor Salgótarjánban 2016 június 23-26.
cím: Tó strand, www.stkult.info
A több mint egy évtizedes múlttal rendelkező Staféta tábor
küldetésének tekinti a generációk közötti párbeszéd és együttműködés
erősítését. 2016. évi tábor témájának középpontjában az
emlékezés áll a Társaság 125 éves történetére: a nevelésügy
múltbeli és jelenkori, valamint helyi és a táborlakók által összegyűjtött
értékek, célok és feladatok tükrében. Jelentkezés határideje: 2016
április 22. péntek. mpt@gmail.com, Szervezők: MPT Elnökség, MPT
Nógrád megyei tagozat.
A tervezett program megtekinthető az MPT honlapján,
www.pedagogiai-tarsasag.hu

A KISGYERMEK FOLYÓIRAT
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