
 
 

 

 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  
telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: https://www.katped.hu 

 

 

Óvodavezetők Találkozója 1. (Hibrid) alkalom 
 

 

időpont: 2022. november 08. (5 óra) 

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

felülete 

a képzés ajánlott: óvodavezetők számára 

létszámkorlát: nincs 

 

• 2022. november 08. szerda, 1000-1430 (5 óra) 

 

Előadók:  

Göntér Mónika (coach, mentorcoach, főiskolai oktató) 

• Téma: (Óvoda)vezetői eszközök mindennapi használatra 

 

A képzés leírása: 

• A képzés első részében megvizsgáljuk, milyen a jó vezető, milyen speciális készségekre, 

képességekre van szüksége egy óvodavezetőnek, illetve, hogy ezek a készségek hogyan 

fejleszthetők. 

• A második részben konkrét vezetői eszközöket ismerhetnek meg a résztvevők: a 

jövőtervezéshez, a teljesítményértékeléshez és az értekezletvezetéshez kapnak olyan 

eszközöket, amelyeket akár már másnap alkalmazhatnak saját gyakorlatukban. 

 

Módli Ildikó: (a Katolikus Pedagógiai Intézet óvodai referense)  

• Téma: A Szólnak a harangok című énekgyűjtemény bemutatása 

 

   a képzés várható napirendje:  

10:05-11:20 Vezetői alapkészségek 

11:20-11:30 szünet 

11:30-12:45 Vezetői eszközök: jövőtervezés, teljesítményértékelés, hatékony értekezletvezetés 

12:45- 13:15 ebédszünet 

13:15-14:30 A Szólnak a harangok című énekgyűjtemény bemutatása 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
 

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

 

 

https://www.katped.hu/


 

 

 

 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  
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Óvodavezetők Találkozója 2. (Online) és 3. (Hibrid) alkalom 

 

időpontok: 2023. február 23. 1000-1430 és 2023. május 2. (2x5 óra) 

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

a képzés ajánlott: óvodavezetők számára 

létszámkorlát: nincs 

 

2023. február 23. csütörtök, 1000-1430 (5 óra)  

Előadók: Vass Katalin (mesterpedagógus, óvodapedagógus, tanító, tanügyigazgatási szakértő, 

 neveléstudomány szakos bölcsész) 

• Téma: Törvényességi, hatósági és szakmai ellenőrzések az óvodában. A mérés-értékelési folyamatok 

működtetése az intézményvezetőtől a pedagógus munkáján át a gyermekekig  

 

Vasas Dezsőné: (mesterpedagógus, intézményvezető, óvodapedagógus, szaktanácsadó, pedagógia 

szakos bölcsész tanár)  

• Téma: Mérés-értékelési rendszer működtetése a gyakorlatban  

 

a képzés leírása: 

• Az intézmény törvényes működtetését támogatjuk a köznevelési intézményeket érintő külső 

törvényességi és hatósági ellenőrzés konkrét tárgyköreinek, tartalmának bemutatásával.  

• Rendszerszemléletű megközelítéssel segítséget nyújtunk az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések 

(tanfelügyeletek) óvodákat érintő mérési-értékelési rendszerének vizsgálatához, hogy a tanfelügyeleti 

ellenőrzés elvárásainak ezen a területen is megfeleljen az intézmény.  

• Az intézményi mérés-értékelési rendszer felülvizsgálatának szemléletét kívánjuk formálni a 363/2012. 

(XII.1.7) Kormányrendelet, a 20/2012. EMMI rendelet és a helyi pedagógiai program koherenciájának 

gyakorlati áttekintésével. 

 

2023. május 2. kedd, 1000-1430 (5 óra)  

Előadók: Vass Katalin (mesterpedagógus, óvodapedagógus, tanító, tanügyigazgatási szakértő,  

neveléstudomány szakos bölcsész) 

• Téma: Tervezési feladatok az óvodában a külső szakmai ellenőrzés három szintjén (intézmény, vezető, 

pedagógus)   

 

Szentesné Nagy Éva: (mesterpedagógus, óvodapedagógus, köznevelési szakértő, egyetemi oktató)  

• Téma: Az intézményvezető tervezőmunkájának gyakorlati megvalósítása a mindennapokban 

 

a képzés leírása: 

• Az óvodai tervező munka koherenciájára fókuszálva részletesen áttekintjük a vezetői 

pályázattól/programtól kezdve az éves munkaterven, beszámolón át a vezető és az óvodapedagógusok 

tudatos tervező, elemző, értékelő tevékenységét.  

• Rávilágítunk az óvodapedagógus tervező munkájához szükséges dokumentumok egymásra épülésére. 

• Kiemelten foglalkozunk a játéktervezés lehetőségeivel és segítséget nyújtunk a csoportban folyó 

nevelési és ismeretszerzési/tanulási tervek többszintű tervezéséhez a mérési mutatók figyelembe 

vételével. 

  
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. 

 

 

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

 

 

https://www.katped.hu/

