Budapest
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Örömmel értesítem, hogy a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány (BEH) Keressük az
ország egészséglelkes pedagógusait! kreatív pályázatán a legegészséglelkesebb
megye rangot Budapest Pest megyével együtt megosztott első helyen szerezte
meg. Ez úton is köszönjük Budapest általános iskoláinak erőfeszítését, és gratulálunk a
helyezésükhöz!
Budapest pedagógusai ezért elsők közt vehetnek részt ingyenesen a BEH 10 tanórás
pedagógusképzésén. A gyakorlatorientált képzésen a résztvevők projektmenedzsment
alapismeretek szerezhetnek meg. A tudást pedig arra fordíthatják, hogy iskolájukban
minél hatékonyabban láthassák el az egészségfejlesztési feladatokat.
A képzés különleges ízelítő abból a 30 tanórás akkreditált pedagógus-továbbképzési
programból, amelyet a BEH 2012-ben indít el.
A megyék versenyén a második helyen Fejér megye, a harmadik helyen pedig HajdúBihar megye végzett.
A képzés részletei:
Időpont:
2012. január 26., csütörtök, 08:30-18:00 óra, az ebédet a BEH biztosítja
Helyszín:
Béres Székház, 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Regisztráció:
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A képzésen résztvevők száma korlátozott,
minden iskolából 1 fő jelentkezését várjuk.
Jelentkezni a magdolna.vukovics@avantgarde.hu e-mail címen január 19-éig az alábbi
adatok megadásával lehet:
- jelentkező neve, jelentkező titulusa
- intézmény neve és címe
- jelentkező e-mail címe és telefonszáma.
A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében rögzítjük.
További információ:
Vukovics Magdolna, 06-20-412-1830, magdolna.vukovics@avantgarde.hu
Üdvözlettel,
Vukovics Magdolna
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Pest megye
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Örömmel értesítem, hogy a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány (BEH) Keressük az
ország egészséglelkes pedagógusait! kreatív pályázatán a legegészséglelkesebb
megye rangot Pest megye Budapesttel együtt megosztott első helyen szerezte
meg. Ez úton is köszönjük Pest megye általános iskoláinak erőfeszítését, és gratulálunk
a helyezésükhöz!
Pest megye pedagógusai ezért elsők közt vehetnek részt ingyenesen a BEH 10 tanórás
pedagógusképzésén. A gyakorlatorientált képzésen a résztvevők projektmenedzsment
alapismeretek szerezhetnek meg. A tudást pedig arra fordíthatják, hogy iskolájukban
minél hatékonyabban láthassák el az egészségfejlesztési feladatokat.
A képzés különleges ízelítő abból a 30 tanórás akkreditált pedagógus-továbbképzési
programból, amelyet a BEH 2012-ben indít el.
A megyék versenyén a második helyen Fejér megye, a harmadik helyen pedig HajdúBihar megye végzett.
A képzés részletei:
Időpont:
2012. január 26., csütörtök, 08:30-18:00 óra, az ebédet a BEH biztosítja
Helyszín:
Béres Székház, 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
Regisztráció:
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A képzésen résztvevők száma korlátozott,
minden iskolából 1 fő jelentkezését várjuk.
Jelentkezni a magdolna.vukovics@avantgarde.hu e-mail címen január 19-éig az alábbi
adatok megadásával lehet:
- jelentkező neve, jelentkező titulusa
- intézmény neve és címe
- jelentkező e-mail címe és telefonszáma.
A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében rögzítjük.
További információ:
Vukovics Magdolna, 06-20-412-1830, magdolna.vukovics@avantgarde.hu
Üdvözlettel,
Vukovics Magdolna
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Fejér megye
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Örömmel értesítem, hogy a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány (BEH) Keressük az
ország egészséglelkes pedagógusait! kreatív pályázatán a legegészséglelkesebb
megyék rangsorában Fejér megye a második helyen végzett! Ez úton is köszönjük
Fejér megye általános iskoláinak erőfeszítését, és gratulálunk a helyezésükhöz!
Fejér megye pedagógusai ezért elsők közt vehetnek részt ingyenesen a BEH 10 tanórás
pedagógusképzésén. A gyakorlatorientált képzésen a résztvevők projektmenedzsment
alapismeretek szerezhetnek meg. A tudást pedig arra fordíthatják, hogy iskolájukban
minél hatékonyabban láthassák el az egészségfejlesztési feladatokat.
A képzés különleges ízelítő abból a 30 tanórás akkreditált pedagógus-továbbképzési
programból, amelyet a BEH 2012-ben indít el.
A megyék versenyén a megosztott első helyen Budapest és Pest megye, a harmadik
helyen pedig Hajdú-Bihar megye végzett.
A képzés részletei:
Időpont:
2012. január 23., hétfő, 08:30-17:45 óra, az ebédet a BEH biztosítja
Helyszín:
Városháza, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
Regisztráció:
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A képzésen résztvevők száma korlátozott,
minden iskolából 1 fő jelentkezését várjuk.
Jelentkezni a magdolna.vukovics@avantgarde.hu e-mail címen január 19-éig az alábbi
adatok megadásával lehet:
- jelentkező neve, jelentkező titulusa
- intézmény neve és címe
- jelentkező e-mail címe és telefonszáma.
A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében rögzítjük.
További információ:
Vukovics Magdolna, 06-20-412-1830, magdolna.vukovics@avantgarde.hu
Üdvözlettel,
Vukovics Magdolna
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Hajdú-Bihar megye
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Örömmel értesítem, hogy a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány (BEH) Keressük az
ország egészséglelkes pedagógusait! kreatív pályázatán a legegészséglelkesebb
megyék rangsorában Hajdú-Bihar megye a harmadik helyen végzett! Ez úton is
köszönjük Hajdú-Bihar megye általános iskoláinak erőfeszítését, és gratulálunk a
helyezésükhöz!
Hajdú-Bihar megye pedagógusai ezért elsők közt vehetnek részt ingyenesen a BEH 10
tanórás
pedagógusképzésén.
A
gyakorlatorientált
képzésen
a
résztvevők
projektmenedzsment alapismeretek szerezhetnek meg. A tudást pedig arra fordíthatják,
hogy iskolájukban minél hatékonyabban láthassák el az egészségfejlesztési feladatokat.
A képzés különleges ízelítő abból a 30 tanórás akkreditált pedagógus-továbbképzési
programból, amelyet a BEH 2012-ben indít el.
A megyék versenyén a megosztott első helyen Budapest és Pest megye, a második
helyen Fejér megye végzett.
A képzés részletei:
Időpont:
2012. január 30., hétfő, 09:00-18:00 óra, az ebédet a BEH biztosítja
Helyszín:
Művelődési Központ, 4024 Debrecen, Kossuth u. 1
Regisztráció:
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A képzésen résztvevők száma korlátozott,
minden iskolából 1 fő jelentkezését várjuk.
Jelentkezni a magdolna.vukovics@avantgarde.hu e-mail címen január 15-éig az alábbi
adatok megadásával lehet:
- jelentkező neve, jelentkező titulusa
- intézmény neve és címe
- jelentkező e-mail címe és telefonszáma.
A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében rögzítjük.
További információ:
Vukovics Magdolna, 06-20-412-1830, magdolna.vukovics@avantgarde.hu
Üdvözlettel,
Vukovics Magdolna
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