
MACSKE 2021. ŐSZI KÉPZÉSI HÍRLEVÉL 

 

BLENDED KÉPZÉSI FORMÁRA TÉRTÜNK ÁT 

A korábbi online oktatási tapasztalatokat felhasználva annak 

előnyeit beépítve a képzési programokba, 2021 őszén 

képzéseit elsősorban blended (jelenléti és online), ill. online 

formában kínálja.  

https://macske.hu/bolcsodei-szolgaltatasnyujto-tanfolyamok/  

 

 

ÚJRA FOGADNAK HALLGATÓKAT A GYAKORLATI HELYEK 

A 100 órás alap bölcsődei- és napközbeni gyermekfelügyelet 

szolgáltatást nyújtóknak szóló képzések esetében a szakmai 

gyakorlatokon ismét van lehetőségük tanulóknak minősített 

gyakorlóhelyeken személyesen betekintést nyerni a családi 

bölcsődékben folyó szakmai munkába.  

https://macske.hu/szakmai-gyakorlati-helyek/ 

 

NEVELÉSI NEHÉSÉGEK A CSALÁDI KISGYERMEKELLÁTÁSBAN 

Ismét meghirdettük a nevelési nehézségek témával 

foglalkozó továbbképzési programunkat, amely nagyon 

népszerű volt a tavaszi időszakban  

https://macske.hu/nevelesi-nehezsegek-a-csaladi-

kisgyermekellatasban-2/ 

Csak online képzés 4*5 óra hétvégén. 

Jelentkezési határidő: 09.14. 
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AZ ELLÁTOTT GYERMEKKEL KAPCSOLATOS ADMINISZTRÁCIÓ A CSALÁDI BÖLCSŐDÉBEN 

Az e-learning a legrugalmasabb tanulási forma, amely 

teljesen egyéni időbeosztást, haladási tempót tesz lehetővé 

a tanulásban. A kurzus a moodle e-learning 

keretredszerben folyamatos indítással végezhető.  

https://macske.hu/kepzes-tovabbkepzes/az-ellatott-

gyermekekkel-kapcsolatos-adminisztracio-a-csaladi-

bolcsodeben/ 

 

  

 

ÁTLAGTÓL ELTÉRŐ FEJLŐDÉSMENETŰ GYEREKEK A CSALÁDI GYERMEKELLÁTÁSBAN  

A képzés választ ad a következő kérdésekre: 

Hogyan ismerhető fel az átlagtól való eltérés? 

Hogyan közöljük a szülővel, hogyan küzdhető le a szülők rossz érzése, 

esetleges hárítása? 

Hogyan működik a koragyermekkori intervenciós rendszer? Milyen 

információt adhatunk a szülőknek? 

Mihez kell értenünk az SNI-s gyermek ellátásában? 

Csak online képzés 4*5 óra hétvégén. 

Jelentkezési határidő11.09. 

https://macske.hu/atlagtol-eltero-fejlodesmenetu-gyerekek-a-csaladi-

gyermekellatasban-tovabbkepzes/ 

 

 

 

GONDOZÁS-GONDOLKODÁS A PIKLER PEDAGÓGIÁBAN 

Nagy örömünkre a Pikler-Lóczy Alapítvány a Gyermekekért a családi gyermekellátásokban bölcsődés 

korú gyermekeket ellátó szolgáltatást nyújtók számára állított össze a minőségi gondozás témájában 

továbbképzési programot. A továbbképzés szervezője és lebonyolítója is az Alapítvány. 

Csak online képzés 4*5 óra hétvégén. 

Jelentkezési határidő okt. 20. 

https://macske.hu/kepzes-tovabbkepzes/ 

Befogadott képzések menüpont 
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GYERMEKÚT A KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS RENDSZERBEN 

Tovább folytatódik a CSBO szervezésében a gyermekút képzés. 

A képzés a EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-

00001 sz. projekt keretében valósul meg és 

a résztvevők számára ingyenes.  

A képzés online formában zajlik. Időpontok 

és jelentkezési információk itt találhatók 

honlapunkon: 

https://macske.hu/kepzes-tovabbkepzes/ 

Befogadott képzések menüpont 

 

AZ IGÉNYEKHEZ IGAZODUNK 

Ügyfélszolgálatunk várja az érdeklődéseket. Amennyiben nem talál az ön számára megfelelő képzési 

időpontot, formát, témát, vagy a meghirdetett képzésekkel kapcsolatban van kérdése igényét jelezze 

elsődlegesen e-mailen a kepzes@macske.hu címen. 
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