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Óvodavezetők Találkozója 

 

 

időpont: 2022. január 25., 10:00-14:30 (5 óra) 

helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.), valamint a Google Meet 

felülete 

a képzés ajánlott: óvodavezetők számára 

létszámkorlát: nincs 

 

 

előadók: 

 

• Kovácsné Tóth Krisztina (gyógypedagógus, Fővárosi 3. tanulási képességet vizsgáló szakértői 

bizottság) 

• Virágné Nagy Éva (köznevelési szakértő) 

 

 

a képzés leírása 

 

• Árulkodás! - Árulkodás? – Virágné Nagy Éva 

• Az árulkodás fogalma 

• A zaklatás és árulkodás kapcsolata. 

• A zaklatás leggyakoribb formái 

• Lelki-testi-szexuális: családon belüli, iskolai, internetes, munkahelyi 

• Az árulkodás kezelése az óvodában. 

• Mit tehetnek, hogyan készüljenek az óvodák az iskolai erőszak megelőzésére? 

• Kiscsoportos munka 

• Példák helyzetfelismerésre 

• Szituációk megoldásának javaslata és a megoldási javaslatok megbeszélésére 

 

• Problémás gyermek az óvodában – Kovácsné Tóth Krisztina 

• Mi lehet probléma?  

• tünetek szintje; mi lehet a tünetek hátterében; milyen tünettel hová forduljunk; kinek kell 

lépni; hogyan, mikor; min múlik a sikeresség 

• Pedagógiai szakszolgálati utak 

• Mire jó a diagnózis? (Mire nem?) Hol születik a diagnózis? Hogyan születik a korrekt diagnózis? 

• Mi történjen, ha a gyermek sajátos nevelési igényű (lett)?  

• a sajátos nevelési igényen belül; a szakértői vélemény értelmezése; megfelelő feltételek 

megteremtése; együttműködés a gyermek körül 

• közel az iskolakezdés – miben segítsünk, miben ne? 

• Nem értünk egyet! 

• Szülői egyet nem értés – jogok, lehetőségek 

• Eltérő pedagógusi tapasztalatok – mit tegyünk? 

• Nem lett sajátos nevelési igényű, de látunk problémákat!  

• Hová fordulhatunk segítségért? 

• Mikor érdemes új vizsgálatot kérni? (Mikor nem?) 

Ügyintéző: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  

 

 

https://www.katped.hu/


 

 

 

a képzés felépítése 

• 10:00-10:05 – köszöntő, ima 

• 10:05-11:35 – előadás: Problémás gyermek az óvodában I.  - Kovácsné Tóth Krisztina 

• 11:35-11:45 – szünet 

• 11:45-12:30 – előadás: Problémás gyermek az óvodában II. - Kovácsné Tóth Krisztina 

• 12:30-12:55 – ebédszünet  

• 12:55-14:25 – előadás Árulkodás! Árulkodás? -Virágné Nagy Éva 

• 14:25-14:30 – a nap lezárása 

 

 

 

Figyelem!  A  277/1997.  (XII.22.)  Kormányrendelet  értelmében  a  pedagógusok  7  évenként  kötelező  

120  órás  továbbképzésének  25  %-a legalább  5  órás,  nem  akkreditált  képzések  keretében  is  teljesíthető.  

Igazolást  a  részvételről  csak  a  képzés  teljes  időtartamán  jelenlévők számára adhatunk  ki  a szakmai  

nap végén. 

 


