MEGHÍVÓ
A Távoktatási és Továbbképzési Intézet, valamint a Debreceni Liget Óvoda
Szervező Bizottsága sok szeretettel meghívja
Önt és kedves Munkatársát a

KORSZERŰ PEDAGÓGIA –
NEVELÉSTUDOMÁNY A GYAKORLATBAN
szakmai konferenciára.
A szakmai nap (konferencia)
időpontja:

2021. december 14. (kedd) 09:15
(Helyszíni regisztráció: 08:00 – 9:00)

helye:

VOKE Egyetértés Művelődési Központ - Díszterem
4034 Debrecen, Faraktár u. 67.

A programrészvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Nyitóbeszéd és köszöntő

Hegyiné Berki Edit
Debreceni Liget Óvoda, intézményvezető-helyettes,
Mesterpedagógus-mentorpedagógus

Nyitóelőadás:
Aktuális pedagógiai problémák és gyakorlati feladatok
Sári Péter Attiláné
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, főigazgató-helyettes
Levezető elnök:
Dr. Danyi Gyula, PhD.
egyetemi docens, a Neveléstudomány (PhD.) Doktora, főigazgató

A konferencia programja:
Egyre több a fejlesztésre szoruló gyermek (?) avagy a fejlesztő- és gyógypedagógia jelene és
jövőképe
Olenyik Karolina, gyógypedagógus, logopédus, gyógypedagógiai szakértő
Pedagógiai kihívások és lehetőségek a 21. századi magyar köznevelésében
Kléri Anita, fejlesztőpedagógus, tanító, fejlesztőpedagógiai szakértő
Kulturális program: A Liget Óvoda Gyöngybokréta gyermeknéptánc csoportja.
Felkészítő: Szilágyi Judit, mesterpedagógus
A műsor címe: „Debrecennek van egy vize”
Szünet

A tehetséggondozás és tehetségfejlesztés gyakorlata a köznevelésben
Olenyik Karolina, gyógypedagógus, logopédus, gyógypedagógiai szakértő
A pedagógusképzés és továbbképzés lehetőségei, valamint forrásai a pedagógus minősítés
és életpálya tükrében
Dr. Danyi Gyula, PhD. egyetemi docens, a Neveléstudomány (PhD.) Doktora,
főigazgató
A pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek a gyakorlati pedagógiában – avagy
együttműködési formák és módszertanok
Rabi-Rizmajer Andrea, képzés- és intézményvezető (A2 Stúdió Felnőttképzési
Intézmény)

A konferencia zárása, kérdések – válaszok, a konferencia zárása.
A szakmai napon való részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött.
Részvételét, kérjük a jelentkezési lap megküldésével jelezze.
Pályázati jelentkezési lap jelen meghívóhoz csatolva!
Általános tájékoztató
A résztvevő kérésére, igénylésére 20 kreditpontos (órás) tanúsítvány állítható ki, amely
pedagógus résztvevők számára a továbbképzési rendszerben 20 ponttal elszámoltatható, a
pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet 5. § (3) módosult d)
pontja szerint. A tanúsítvány kiállításának költsége a résztvevőt terheli.
A Tanúsítvány kiállítása nem feltétele a részvételnek! A részvétel teljesen díjmentes.

A tanúsítvány kiállításának díja, a központilag szabályozott mindenkori minimálbér 6 %-ának
megfelelő összeg, lefelé kerekítve 2021-ben, 10.000 Ft. a vonatkozó 22/2021. (I.28.)
kormányrendelet szerint. (A jogszabályban rögzített díj 10.044 Ft., viszont az általános
kerekítési szabályok kerültek alkalmazásra.) A tanúsítvány költségének díját, szervezet
átvállalhatja, ebben az esetben, a számlaviselő megadható, a jelentkezéshez szükséges
pályázati adatlapon.
Azon jelentkezők, akik igényelnek tanúsítványt, a helyszíni regisztráción, a konferencia
kezdete előtt teljesíthetik az adminisztrációs feladatokat.
A szakmai konferencia a délutáni órákban ér véget. A konferencia előadás anyagát a szervezők
elektronikus formában közreadják a résztvevők számára (természetesen költségmentesen). Az
elektronikus konferencia anyagok jelszóval védett felületen érhetők el. A belépéshez és
letöltéshez szükséges kódok, a helyszíni regisztráció alkalmával kerülnek átadásra.
A konferencia előadások gyakorlati kompetenciákat tartalmaznak.
A konferencia helyszínén önköltséges büfé üzemel a résztvevők igényeinek megfelelően.

Pályázati jelentkezés:
Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni az

palyazatok.tavintezet@gmail.com címre.
Tárgy mező: Konferencia
(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket
nem fogadjuk! )

Jelentkezési határidő: 2021. december 7.
A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében tudjuk befogadni.
Pályázatkezelő:
Távoktatási és Továbbképzési Intézet
e-mail: tavintezet@gmail.com www.tavintezet.hu
A program a T0-36-20-21. sz. pályázat keretein belül valósul meg.

Kapcsolattartó:
Baloghné Repa Emese, tanulmányi ügyintéző
E-mail: tanulmanyi.tavintezet@gmail.com
Telefon: 37/ 328 – 340. (Hétfőtől péntekig, 9:00 és 12 óra között).

PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSI LAP
KORSZERŰ PEDAGÓGIA –
NEVELÉSTUDOMÁNY A GYAKORLATBAN
megnevezésű szakmai napra.
1. Név:
2. Születési hely:
3. Születési idő:
4. Lakcím:
5. E-mail cím:
6. Telefonos elérhetőség:
7. Legmagasabb iskolai végzettség megnevezés:

8. Tanúsítvány igénylése: (A megfelelőt, kérjük húzza alá!)
a. Igen, kérek tanúsítványt és vállalom a tanúsítvány központilag szabályozott
költségének a térítését.
b. Nem kérek tanúsítványt.
9. Amennyiben igényel tanúsítványt, kérjük, adja meg számlaigényét! (A megfelelőt kérjük
húzza alá!)
a. Nem kérek számlát, nyugtát szeretnék kérni.
b. Igen, kérek készpénzes számlát. (Átutalásos számlát adott program vonatkozásában
nem áll módunkban kiállítani. Megértésüket köszönjük! )
Számlakérő szervezet neve, megnevezése és székhelye, adószáma:

Figyelem! Kérjük a pályázathoz csatolni a jelölt szervezet által jóváhagyott
kötelezettségvállalási nyilatkozatot, szkennelt, e-dokumentum formában.
Kötelezettségvállalási nyilatkozat nélkül, a pályázat formai hiba miatt automatikusan
elutasításra kerül. Kötelezettségvállalási nyilatkozat csatolása kizárólag abban az
esetben szükséges, ha a pályázathoz kapcsolódó önrész díját nem a résztvevő pályázó
(kedvezményezett) teljesíti, hanem az általa, jelen formában megadott szervezet.
Ebben az esetben a kötelezettségvállalási nyilatkozat szerves részét képezi a
pályázatnak.
https://tavintezet.hu/wp-content/uploads/2021/08/KOTELEZETTSEGVALLALASI-NYILATKOZAT.pdf

Bontott, vagy rész-számla kiállítására nincs lehetőség. A fenti kormány rendelet szerint
képezett összeg egy számlán kerül kiállításra. Kérjük mindezek szíves tudomásul
vételét!

Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a

palyazatok.tavintezet@gmail.com címre.
Tárgy mező: Konferencia
(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket nem
fogadjuk! )

A pályázati jelentkezés jognyilatkozatnak minősül. Lemondási feltételek: A pályázati jelentkezés
(programrészvételi szándék) a pályázat benyújtását követően, bármikor, a pályázat elbírálásától
függetlenül, díjmentesen lemondható írásban, e-mailben megküldve legkésőbb 2021. december 8. nap
23 óra 59 percig. A jelölt határáron túli programrészvételi szándék lemondása vagy a szakmai napon
(beiratkozáson) való meg nem jelenés vagy a programban való részvétel megtagadása esetén, 50.000
Ft. bánatpénz (kötbér) fizetendő a hatályos Ptk. 200. § (1) bek., 205. § (1) és (2) bek., 211. § (1) bek.,
213. § (1) bek., 320. § (1) és (2) bek.] alapján. A lemondási feltételeket a jelentkező (pályázó) tudomásul
veszi és ennek ismeretében nyújtja be pályázati szándékát. A jognyilatkozatban rögzített lemondási
határidő elmulasztása, valamint a pályázati szándék határidőn túli lemondása esetén a
jognyilatkozatban rögzített jogi következmények további jogvita nélkül érvényesülnek. Jelen jogi
nyilatkozat teljes körű elfogadása előfeltétele a pályázati szándék benyújtásának, a jogi nyilatkozat
megtagadása esetén a pályázati szándék automatikusan elutasításra kerül. A pályázat sikeres
benyújtásával a jogi nyilatkozat a pályázó (jelentkező) által teljes körűen elfogadásra kerül.

A pályázat megküldésének időpontja:

