
Képzői reflexió  
 

1. A továbbképzés előkészítése, időpont kijelölése 

A továbbképzés megszervezésének előkészítése az intézmények felé elküldött e-mail-es 

megkereséssel kezdődött. A Dél-dunántúli régióból érdeklődő pedagógusok – a nagy 

távolságokra való tekintettel – az online képzési formát tartották célravezetőnek. Az óvodák 

működésének zavartalansága érdekében a hétvégi időpont választást preferáltuk, ami az 

intézményeknek is megfelelt. Az előre megadott időpontra kezdetben mindösszesen 8-an 

jelentkeztek, de a létszám hamar felduzzadt 16 főre, végül 14fő kapott tanúsítványt. 

A résztvevők 3 megyéből (Baranya, Somogy, Tolna), 11 településről, 7 intézményből, 11 

feladatellátási helyről érkeztek. A Zöld Óvoda cím szempontjából a csoport vegyes összetételű 

volt: 3 fő örökös, 1 fő második alkalommal, 5 fő pedig első alkalommal elnyert címmel 

rendelkező feladatellátási helyről vett részt a továbbképzésen. A résztvevők közül öten most 

kívánnak először pályázni címre. Az akkreditált képzésről szóló, előzetesen megismert tartalom 

megismerését követően érezhető volt részükről a tudatos választás a mélyebb ismeretek, 

tapasztalatok megszerzése érdekében. Az óvodapedagógusok örömmel fogadták a lehetőséget, 

érezhető volt az elvárás a képzés felé. 

 

2. A továbbképzés megvalósítása  

Távoktatásos szakasz:  

A blended típusú (távoktatás és online-kontakt formát ötvöző) továbbképzésre 2022. október 

26-től kezdődően a távoktatásos felület megnyitását követően került sor, amelyet az ISZE 

biztosított számukra. A résztvevők a tájékoztatót saját email címükre kapták meg a Rendmenta 

felületről szóló tájékoztatóval együtt. A redmenta felületén a résztvevők a távoktatásos szakasz 

zárótesztjét érhették el. A távoktatásos szakasz november 5-től november 20-ig tartott, a 

résztvevők néhány e-mail cím aktualizálását követően sikerrel használták a moodle felületet, a 

letöltendő anyagokat letöltötték, a távoktatásos szakasz zárótesztjét valamennyien elkészítették, 

az intézménybemutatás ppt-jét az irányított szempontok alapján határidőre elkészítették, egy 

résztvevő (email cím probléma miatt későbbi hozzáférés) a kezdés napjára. A folyamatot a 

képzés vezetői folyamatosan figyelték, szükség szerint nyújtottak segítséget email-es 

megkereséssel. 

Online-kontakt szakasz:  

Az online-kontakt képzési napokra a jelentkezési lapokon a résztvevők már értesültek, a képzés 

ütemezését a kezdés napját megelőzően emailben megkapták. 

A képzési napokat megelőzően november 4-én a résztvevőket egy bejelentkezési próbanapra 

hívtuk össze azzal a céllal, hogy a képzés során alkalmazott felületekkel, csoportmunka 

módszerekkel, alkalmazásokkal ismerkedhessenek, és azokat kipróbálhassák. Ezen a 

próbacsatlakozáson mindenki részt vett.  

Az online-kontakt napokon valamennyi résztvevő jelen volt, a tervezett, interaktivitást segítő 

módszerek segítettét az új ismeretek elsajátítását, a résztvevők számára is könnyedén 

alkalmazhatóak voltak. A képzés a Goggle Meet alkalmazás segítségével valósult meg, illetve 

a google drive-on megosztott dokumentum word és excel, dokumentumok feltöltése a drive-ra, 

jamboard munkafüzet használata, résztvevői kézikönyv munkafüzetként való használata, 

prezentálás a csoport előtt, csoportmunka chatszobákban további ismeretek elsajátítását tette 

lehetővé a csoport számára, mindamellett, hogy digitális kompetenciájuk fejlesztésére is sor 

került. Szakmai szempontból a továbbképzés elérte a célját. A leadott dokumentumok sajátos 

tartalommal, változatos módszertani kidolgozással készültek, a megajánlott témák mindegyike 

megtalálható a résztvevők szakmai munkáiban. A továbbképzés zárófeladatait valamennyi 

résztvevő határidőre elkészítette, tanúsítványt kapott 14 fő.  

 

2022. november 29.  

Katóné Antal Yvette és Nagy Lajosné képzésvezetők 


