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Híranyagok beküldési határideje: minden hónap 4-e.
IMAMI pályázat – FELHIVÁS
"Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje!"
http://www.ertsunkszot.hu/beszelj-ugy-trening/ szülői
kommunikációs tréningen való részvételt lehet nyerni
OVODÁS GYEREKEKNEK Rajzpályázat 2016.
http://imami.hu/jo-tudni/palyazatok

Az Oktatási Hivatal és a Családbarát Ország Nonprofit
Közhasznú Kft. EFOP-3.1.1.-14-2015-00001 Kisgyermekkori
nevelés támogatása elnevezésű kiemelt uniós projektről
megtartotta nyitórendezvényét 2016. október 20-án a
Pallasz Athéné Egyetem Campus épületében. (5000
Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.) A rendezvényen az
alapképzések oktatói, a bölcsődék és az óvodák szakemberei,
szakértői megismerhették a projekt tervezésének és
megvalósításának részleteit, és a további feladatokról is kaptak
tájékoztatást.
http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/efop311_kisgyerm
ekkori_neveles_tamogatasa

Pedagógus
és
pedagógiai
egyesületek,
szervezetek a Kárpát medencében – nemzeti
konferencia 2016. november 4-5. FARÁD (Győri út
18. Áldos panzió). Rendezők: MTA Veszprémi Területi

Bizottság Neveléstudományi Szakbizottság s Kodolányi
János főiskola, Székesfehérvár. Jelentkezés: Tölgyesi
József tolgyesijdr@gmail.com T.: 06-30-600-9186
program www.pedagogiai-tarsasag.hu honlapon
2016 november 8-án kedd délután 14 órakor Kodály
Zoltán és Kokas Klára személyisége és életútja a
beszélgetés tárgya az MPT Kiss Árpád Műhely rendezvényén,
az „abszolút pedagógus” nézőpontból. Az első megszólalók
Ittzés Mihály és Deszpot Gabriella. Helyszín Kecskemét, a
Pallas Athéné Egyetem Kaszap utcai, egykori főiskolai
épületében lesz.

Óvodapedagógia Műhely az ELTE Tanító- és Óvóképző
Karán!
Félévente többször megrendezésre kerülő programjaink célja a
gyakorló
óvodapedagógusok
mindennapi
pedagógiai
tapasztalatainak megismertetése, az óvodában felmerülő
nevelési helyzetek feltérképezése és ezekhez megoldási
lehetőségek nyújtása a képzésben résztvevő hallgatóknak,
valamint az érdeklődő óvodapedagógus kollégáknak.
Aktuális témáinkról, pontos időpontról és helyszínről tájékozódni
a www.facebook.com/ovodapedagogia.muhely oldalon vagy az
ovomuhely@gmail.com címen lehet.
Az Óvodapedagógia Műhely II. rendezvénye 2016.
November 10-én 16:00-tól- 18 óráig 100 terem
a” KELL ÉS LEHET között” bemutatkozik a DOB OVI

Megjelenési időpont: minden hónapban.

Mobil eszközök az oktatásban címmel ELSŐ alkalommal
konferenciát szervez az IKT MasterMinds Kutatócsoport.
Témák: Mobil eszközök használata a kisgyermekkori
nevelésben, a gyógypedagógiában, a művészeti nevelésben, az
idegen nyelv, matematika és természettudományokban.
Helyszín: Veszprém, időpontja: 2016. nov. 11-12.
További részletek a konferencia honlapján olvashatók:
https://mobiloktatas.wordpress.com/
„Pedagógusköszöntő” művészeti gála 2016. november
25. Budapest, Erőművház (1077 Budapest, Wesselényi u.
17.)Szervező: Emlékbizottság. Az ünnephez méltó
produkciókkal köszöntik pedagógusok és gyerekek a
jubileumot. Jelentkezés: mptiroda@gmail.com
A Digitális pedagógus konferencia időpontja:2016.
november 26. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 1075
Budapest, Kazinczy u. 23-27.http://digitalispedagogus.hu/

A Magyar Pedagógiai Társaság és a BME Alkalmazott
Pedagógiai és Pszichológiai Intézete Sólyom László
Magyarország volt köztársasági elnökének védnökségével

2016. november 29-én, kedden 10.00-16.00 órakor „A
PEDAGÓGIA ÚJ DIMENZIÓI” címmel (a BME K épületben
Budapest, 1117 Magyar Tudósok krt. 3. Díszterem) a 125 éves

Magyar Pedagógiai Társaság jubileumi évét záró konferenciáján
plenáris előadások, szekcióbeszélgetések és poszter-kiállítás
keretében azt mutatja be, hogy a társtudományok és a tudás-

szerzés, tudás-átadás megváltozó formái milyen új
megközelítéseket kínálnak, illetve kívánnak meg a

neveléstudomány korszerű művelésében.
Ezen tudományterületek legkiválóbb reprezentánsaival való
találkozás arra is alkalmat kínál, hogy az elismert
tudományértékelési rendszerek és felfogások mércéit
reflektáltatni lehessen a hazai neveléstudományra. A részvétel
ingyenes, jelentkezéshez kötött mptiroda@gmail.com, részletes
program www.pedagogiai-tarsasag.hu honlapon.
A 10 éves Zöld Óvoda Program ünnepi szakmai programján a
Földművelődési Minisztériumtól 7 Bázisintézmény mellé
még 13 óvoda kapott megbízást a bázisóvodai feladatok
további eredményes működtetése érdekében. Jelenleg tehát
megyei szinten 20 bázisóvoda tudja közvetlenül segíteni a
fenntarthatóságra nevelés magasabb szintre emelését.
www.zoldovoda.hu
Az Új Nemzedék Központ pályázatot hirdet Minősített
Tehetséggondozó Műhely cím elnyerésére köznevelési
intézmények számára.
http://ujnemzedek.hu/palyazat/palyazati_felhivas-15985

A KISGYERMEK FOLYÓIRAT
www.akisgyermek.hu
KISGYERMEKNEVELÉSI HÁLÓZAT – KH
Elérhetőségünk: kisgyermeknevelesi.halozat@gmail.com

