FELHÍVÁS KREDITPONTOS KÉPZÉSRE
ÓVODAPEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE
Az AristonThermo Hungária Kft. 2019-ben negyedik alkalommal indítja el ingyenes óvodapedagógus
képzését.

Az

egy

napos

tréningekre

olyan

érdeklődők

jelentkezését

várja,

akik

nyitottak

a

környezettudatos és energiatakarékos szemléletre és szívesen adják át atudásanyagot saját óvodájukban.
A képzéseket 2019. február, március és április hónapokban tartjuk országszerte.

Tervezett városok:

Szolnok | Eger | Kaposvár | Budapest
Idén is egy olyan 4 lépcsős programot indítunk, amelynek segítségével ötleteket, segédanyagokat és
orientációs programot adunk át az energiatudatos szemlélet első lépéseinek kialakításához. Partnerünk az
Energiaklub, aki a szakmai anyagok elkészítése mellett a képzést is megtartja.
Az idei évben kiemelt figyelmet kap a képzésben a klímavédelem. 2018-ban indult útjára az „Ariston
Comfort Challenge Program” https://www.aristoncomfortchallenge.com, amely a klímakutatók munkáját
hivatott támogatni Grönlandon. Ezzel együtt segít megérteni miért fontos harcolnunk a globális
felmelegedés ellen és milyen eszközökkel tehetjük meg ezt. https://www.youtube.com/user/AristonHungary.

COMFORT ALWAYS ON

www.ariston.com/hu
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ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS ÉS ÓVODAI FOGLALKOZÁSOK
2019. első felében az országban négy helyszínen zajlik az óvodapedagógusok képzése 6 órában. A képzésen
résztvevő pedagógusok megkapják az Éghajlítás földindulás c. nevelési segédanyagot. A képzésről részvételt
igazoló tanúsítványt állítunk ki, amivel 3 kreditpont igényelhető.
Az egynapos tréningeket követően minden óvónő vállalja, hogy 2019. május 15-ig összesen 6 (egyenként 30
perces) foglalkozást tart energiatudatosság témában saját intézményében. Ezeket röviden dokumentálja, és
az Ariston részére elküldi (max. 500 MB) az aristonenergiaovi@citromail.hu címre 2019. július 1-ig.

A dokumentáció menete:
• 1 csoportkép (max. 500 MB), amin a gyerekek arca nem látható (csupán dokumentációs
célt szolgál)
• 1 mondat a foglalkozás témájáról
• a csoport létszáma felsorolásszerűen
• a foglalkozásokon használt gyakorlatok
• a foglalkozásokon bevont korosztály
A hat foglalkozásért összesen 3 pontot lehet jóváíratni.
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RAJZVERSENY
Az egynapos képzésen túl, további motivációt is szeretnénk adni a munkához és az óvodák mellett az
immár felkészült és energiatudatos apróságokat is szeretnénk bevonni a programba.
Ezért második lépcsőben egy rajzpályázatot írunk ki a képzésben részt vett gyermekek számára. Ennek
témája a víz és annak tudatos használata. A pályázatra minden olyan óvodás benevezhet egy rajzzal, aki
az óvodapedagógusok által tartott óvodai foglalkozásokon részt vett. A rajzokat elektronikus formában
várjuk az óvónőktől az aristonenergiaovi@citromail.hu címre. A rajzokat egyenként Word dokumentumban vagy PDF-ben kérjük. Egy oldalra befotózott 50 rajzot nem tudunk elfogadni.
A pályaműveket 2019. júlus 1.-ig lehet beküldeni.
A rajzokat szakmai zsűri értékeli korosztályonként. A legügyesebbek játékokat kapnak ajándékba.
Eredményhirdetés:
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INTÉZMÉNYI VERSENY
A program harmadik lépcsőjében azokat az óvodákat díjazza az Ariston, akik a legtöbb gyerekrajzot
delegálták a versenyre. Egy gyermektől összesen egy gyermekrajzot várunk. A legtöbb rajzzal pályázó
intézmény egy Ariston Lydos Hybrid wifi „A” energiaosztályú hőszívattyús vízmelegítő készüléket kap
ajándékba, amely számos előnyös tulajdonsága mellett esztétikai élménynek sem utolsó.
Eredményhirdetés:

2019. szeptember 15.

Óvodapedagógus kihívás
A program negyedik pontja azoknak az óvodapedagógusoknak kíván lehetőséget adni, akik már részt
vettek a képzésben korábban. A vállalkozó kedvűektől egy olyan storyt várunk, amely a foglakozások
során vagy után, a gyerekekkel kapcsolatos történet és úgy érzik érdemes leírni. Azért mert tanulságos
vagy azért mert valamilyen oknál fogva érdekes és a témához köthető. A maximum 5000 karakteres,
rövid történetet 2019. július 1-ig várjuk az aristonenergiaovi@citromail.hu címre PDF formátumban. Azok
is nevezhetnek a kihívásra, akik a korábbi években részt vettek a képzésen vagy már pályáztak de még
nem nyertek.
A zsűri miután elolvasta a beküldött anyagokat, az általa legérdekesebbnek talált “Ariston Energiaovi
Story” szerzőjét 200 000 Ft jutalommal díjazza.
Eredményhirdetés:

2019. szeptember 15.

Jelentkezni a lenti linken található kérdőív kitöltésével lehet. A résztvevők emailben kapnak értesítést a
képzés pontos dátumáról és helyszínéről.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6LbUyY8-_MjAVGMxhpvZuKuUuRBzkQZfuRvL82-3hYFFbtQ/viewform

Bízunk abban, hogy programunk mindenki számára kínál érdekes és hasznos elemeket, amelyeket később
a mindennapi életben is kitűnően lehet majd használni az óvodákban és az otthonokban egyaránt.
Az Ariston Thermo Hungária Kft sok sikert kíván a képzéshez és a programhoz!
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