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M e g h í v ó  
 

Óvodavezetői munkacsoport 
 

Időpont: 2020. november 17., 2021. január 12., március 9., 1000 – 1430 óra 
Az első alkalom a Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

A részvétel feltételei:  
- kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop, 

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, 
- a képzés létszámkorlátos, 95 főt tudunk fogadni. 

 
A rendezvény programja:  

 
„Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya; Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer 

minket a világ, mert Őt sem ismeri.” 
(János apostol első levele 3:1.) 

 
1. alkalom: 2020. november 17., online – Közös nevezőt találni és megszólítani a szülőket, kollégákat 

• Pedagógiai program, óvoda éves munkaterv, nevelési tervek összhangja  
• Szervezeti kultúra építése, fejlesztése erősítése 
• Érzelmi nevelés és szocializáció 
• Külső előadó: Kalmár Zsuzsanna (mesterpedagógus, köznevelési szakértő) 

o „Hátránykompenzálás vezetői felelőssége”  
• „Egy bizonyos életkor után már nem az a fontos, hogy nekünk kik segítenek, hanem az, hogy mi hogyan válhatunk 

mások segítőivé.” (Boldizsár Ildikó) 
2. alkalom: 2021. január 12., online – Akkor jó a világ, ha jó benne gyermeknek lenni 

• Az óvó vezetési stílusa és kommunikációja 
• Etikai elvárások a pedagógussal szemben 
• Értelmi képességfejlesztés, tanulás 
• Felelősségünk a teremtett világért 
• Külső előadó: Járainé dr. Bődi Györgyi (egyetemi oktató) 

o „A reflektív gondolkodás fejlődése a pedagógus kompetenciák tükrében” 
• „Embernek lenni nem adottság, hanem feladat. Nem készen születünk embernek, hanem azzal a meghívással 

születünk, hogy legyen belőlünk ember” (Jelenits István) 
3. alkalom: 2021. március 9., online – A gyermekek mindenek felett álló érdekének fogalma és érvényesülése a gyakorlatban  

• Befogadás, elfogadás 
• A gyermekek fejlődésének nyomon követése, mérés értékelés 
• A tanulás, ismeret átadás folyamatának irányítása, intézményi eredményesség 
• Intézményi önértékelés eredményeinek visszacsatolása 
• Külső előadó: Kovácsné Tóth Krisztina (Fővárosi 3. tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság 

gyógypedagógusa)  
o „Megváltozott pedagógusszerep” 

 
Szeretettel hívok, várok minden kedves vezető és érdeklődő kollégát! 

 
Farkasné Egyed Zsuzsanna 

              munkacsoport-vezető 

 
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 a konferencia teljes 

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: ZSARNÓCZAI JUDIT pedagógiai előadó  
 

Ügyintéző: Zsarnóczai Judit 
Közvetlen száma: (+36 1) 479-3015 
E-mail címe: zsarnoczai.judit@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/
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