
Kerületi szintű szakmai napok, szakmai előadások szervezése az év kiemelt 

feladatainak tükrében 

 

 

2015- 2016 nevelési év 

 

Az év kiemelt feladata: 

Az Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjának és a bázis, illetve a tagóvodák 

helyi céljaira, sajátos arculatára építő Kiegészítő Programjának összehangolása 

tartalmi és formai tekintetben. 

Kerületi szakmai napok: az év folyamán előadások szervezése 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekeket integráltan nevelő 

óvodapedagógusok felkészítése 

Előadó: Dr. Bakonyi Anna  

 

- Autizmus spektrum zavarral élő gyermekeket integráltan nevelő 

óvodapedagógus munkájának gyakorlata és eszközbemutató 

  Előadó: Kolompár Györgyné  

 

- Viselkedészavaros gyermekek óvodai beilleszkedését segítő módszerek és 

technikák az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekeket 

integráltan nevelő óvodapedagógusok számára  

Előadó: Dr. László Zsuzsa 

  

- Magatartászavarok kezelése az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő 

gyermekeket integráltan nevelő óvodapedagógusok számára  

Előadó: Dr. László Zsuzsa  

 

- Felkészülés a minősítésre, tanfelügyeletre 

Előadó: Bárányos József  

 

- Konfliktuskezelés az óvodában 



Előadó: Dr. Kolozsvári Judit 

 

- Egészségfejlesztő mozgás – szemléletváltás 

Előadó: Pappné Gazdag Zsuzsanna 

 

- Óvodapedagógusok lelki egészségvédelme 

Előadó: Dr. Gőbel Orsolya 

 

- Mozgáskotta 

Előadó: Magyar Gábor  

 

 

 

 

Kerületi munkaközösségek: 

Tagóvoda vezetői munkaközösség 

Gyermekvédelmi munkaközösség 

Önértékelési munkaközösség 

Anyanyelvi nevelés  

Integrált nevelés  

Játék  

Kompetenciaalapú nevelés, projektpedagógia  

Tehetséggondozás  

Zöldike  

Mozgás 

 

A munkaközösségek tematikája az éves munkatervben olvasható. 

 

2016 – 2017 nevelési év 

 

Az év kiemelt feladata: 

Egészségtudatos magatartás, mint óvodapedagógusi kompetencia megerősítése. 

Az egészségfejlesztés célterülete a mozgás.  



 

Kerületi szakmai napok: 

- Kommunikációs képzés 

Előadó: Kránicz Ágnes  

- Konfliktuskezelés tréning 

Előadó: Kránicz Ágnes  

 

Kerületi munkaközösségek: 

Tagóvoda vezetői munkaközösség 

Gyermekvédelmi munkaközösség 

Önértékelést támogató munkacsoportok munkaközössége  

Segítő szakemberek munkaközössége 

Drámapedagógia a tanulási folyamatban  

Integrált nevelés  

Játék  

Portfólió készítés, minősítés  

Tehetséggondozás  

Zöldike – Környezetvédelem  

Mozgás - Kiss Istvánné  

Ének, népi játék, néptánc 

 

 

A munkaközösségek tematikája az éves munkatervben olvasható. 

 

2017 – 2018 nevelési év 

Az év kiemelt feladata: 

Az adaptív nevelőmunka gyakorlata, elsősorban a szociális magatartásformálás 

területén különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre. 

Kerületi szakmai napok: október 17-19 

- Biztonságos közlekedésre nevelés. Közlekedési ismeretek az óvodás 

korosztály számára. Mesés közlekedés – Módszerismertetés. A mese 



ismeretanyagának feldolgozása játékokon keresztül – Módszertani 

elemzés 

Előadó: Farkas Annamária mesterpedagógus, drámapedagógia 

munkaközösség-vezető 

 

- A szociális képességek fejlesztésének lehetőségei az együttnevelésben 

Előadó: Jenei Andrea - Józsefvárosi EGYMI, intézményvezető, 

szaktanácsadó 

 

- Az érzelmi intelligencia fejlesztése az óvodában 

Előadó: Dr. Kádár Annamária  pszichológus, tréner, Babes - 

BólyaTudományegyetem, Óvoda és elemi oktatás pedagógiája szak, ELTE 

PPK tanára 

 

- A szociális magatartás formálásának lehetőségei a mozgásfoglalkozásokon 

Előadó: Pappné Gazdag Zsuzsanna - testnevelő, gyógytestnevelő, 

mozgásfejlesztő pedagógus 

 

- Az autizmus spektrum zavar óvodás korban 

Előadó: Őszi Tamásné - Autizmus Alapítvány munkatársa 

 

- A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

differenciált fejlesztésének, esélyteremtő nevelésének lehetőségei az 

óvodában 

Előadó: Kovács Erika - Gyermekesély projekt szakmai vezető  

 

- A fejlesztő értékelés szerepe az adaptív nevelőmunka 

eredményességében 

Előadó: Barnáné Likovszky Márta - szakmai tanácsadó 

 

- Az adaptív nevelés szemlélete és módszerei 

Előadó: Dr. Lénárd Sándor ELTE PPK tanszékvezető egyetemi docens 

 

Kerületi munkaközösségek: 

Tagóvoda vezetői munkaközösség 

Gyermekvédelmi munkaközösség 

Önértékelést támogató munkacsoportok munkaközössége 

Segítő szakemberek munkaközössége 

Ének, népi játék, néptánc 

Drámapedagógia a tanulás folyamatában 

Játék 



Mozgás 

Tehetséggondozás 

Zöldike a komplex környezetért 

 

A munkaközösségek tematikája az éves munkatervben olvasható. 

 

2018 -2019 nevelési év  

 

Az év kiemelt feladata: 

Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés, nevelés gyakorlatának, értékelése, elemzése. 

Kerületi szakmai napok: 2018. november 06-08 

- Néhány fogódzó az anyanyelvi, értelmi nevelés és fejlesztés 

megvalósításának kulcskérdéseihez 

Előadó: Barnáné Likovszky Márta szakmai tanácsadó – Intézményvezetés 

 

- Együttnevelés a XXI. század óvodájában 

Gondolatok a megváltozott óvodapedagógus szerepről, saját kutatási 

eredményekről, a szülőkkel való kommunikációról, jó gyakorlatok 

bemutatásával 

Előadó: Deák Virág óvodapedagógus, a Neteducatio Kft. szakmai 

munkatársa 

 

- Pompás Napok – A népmesék feldolgozásának módszertana - – a 

néphagyományokból merített elemek felhasználásával. A belső képalkotás, 

a mesébe helyezkedés elősegítése 

Előadó: Kormos Rebeka népi mesemondó, alkotó-fejlesztő meseterapeuta, 

mesefoglalkozás-vezető 

 

 

- Problémamegoldó gondolkodás és kreativitás fejlesztő játékok készítése 

Előadó: ALAP Pedagógiai Központ: Balázsné Szűcs Judit pedagógiai-

pszichológiai szakértő és Balázs Gabriella pedagógiai kutató-fejlesztő, 

vezető előadók 



 

- Hogyan segíthetjük a 3-4 éves gyermekek beszéd és nyelvi fejlődését? 

Egresi Erika: Beszédindító című könyvének bemutatása 

Előadó: Egresi Erika logopédus (XXI. Kerület Pedagógiai Szakszolgálat) és 

Burány Ivett óvodapszichológus  

 

- Hátránykompenzáló anyanyelvi csoport működése a Hétszínvirág 

Tagóvodában nagycsoportosok számára 

Előadó: Kengyelné Tusor Magdolna logopédus 

 

- Az improvizáció szerepe az anyanyelvi nevelésben – gyakorlati bemutató, 

előadás, a téma interaktív feldolgozása. Bemutató foglalkozás: Bábozás 

nagycsoportban 

Előadó: Farkas Annamária óvodapedagógus, drámapedagógus (Csalitos 

Tagóvoda) 

 

- A beszédészlelés és a beszédértés fejlesztésének lehetőségei az 

óvodában 

Előadó: Földi Mária logopédus (Kerek Világ Tagóvoda) 

- Köszöntők, mondókák, kicsúfolók, rigmusok, felelgetők, nyelvtörők, 

kiolvasók, dramatikus, párbeszédes játékok. 

Programvezető: Kreiszné dr. Paál Sára Művészpalánták Alapítvány szakmai 

vezető 

 

- LEGÓ - Játszva tanulni program a Szivárvány Tagóvodában 

Előadó: A Szivárvány Tagóvoda nevelőtestülete (a gyakorlat bemutatása 

filmen, illetve a játékvariációs lehetőségek kipróbálásának biztosítása) 

 

- Gondolkodásfejlesztés - játékgyűjtemény alkalmazásával 

Előadó: Prof. Dr. Józsa Krisztián Szegedi Tudományegyetem 

Neveléstudományi Intézet 

 

Kerületi munkaközösségek: 

Tagóvoda vezetői munkaközösség 

Gyermekvédelmi munkaközösség 

Segítő szakemberek munkaközösség 

Anyanyelvi nevelés 

Integrált nevelés 

Mozgás 

Portfólió készítés 



Tehetséggondozás 

 

A munkaközösségek tematikája az éves munkatervben olvasható. 

 

 

2019 – 2020 nevelési év  

 

Az év kiemelt feladata:  

Művészeti nevelés az óvodában 

 

Kerületi szakmai napok: 2020 január 14-16. 

- A művészeti nevelés pedagógiai terápiás hatásai az óvodai nevelésben 

Előadó: Dr. Gőbel Orsolya Phd. 

 

- Műalkotások inspirálta egyéni és csoportos élményfeldolgozási 

lehetőségek az óvodában, az IKT alkalmazásával 

Előadó: Szélinger Henriett mesterpedagógus  

 

 

- A bábozás, mint komplex művészeti ág 

Előadó: Szentirmai László  

 

- Az ének zene, énekes játék, gyermektánc szerepe a gyermekek 

személyiségfejlesztésében, a nevelési problémák megelőzésében és 

csökkentésében. Előadó: Dr. Sándor Ildikó és Kovács Henrik – Lippogó 

 

- Személyiségfejlesztési lehetőségek a dramatizálás segítségével  

Előadó: Farkas Annamária drámapedagógus, mesterpedagógus 

 

- A pedagógiai rajzelemzés szerepe a személyiségfejlődés megismerésében 



Előadó: Tokovics Julianna  Rajzelemzési Intézet szaktanácsadó 

 

- A hagyományokkal nevelés, kézműveskedés szerepe a művészeti 

nevelésben 

Előadó: Dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató és Pelyhe Andrásné tanító 

 

- Meseterápia a gyakorlatban 

Előadó: Dr. Kádár Annamária  Pszichológus, tréner, Babes - Bólyai 

Tudományegyetem, Óvoda és elemi oktatás     pedagógiája szak, ELTE PPK 

tanára és Dr. Kerekes Valéria ELTE PPK tanára 

 

 

Kerületi munkaközösségek: 

Tagóvoda vezetői munkaközösség 

Gyermekvédelmi munkaközösség 

Segítő szakemberek munkaközösség 

Művészeti nevelés munkaközösség 

Integrált nevelés 

Mozgás 

Portfólió készítés 

Tehetséggondozás 

Zöldike a komplex környezetért munkaközösség 

 

A munkaközösségek tematikája az éves munkatervben olvasható. 

 

2020 – 2021 nevelési év  

 

Az év kiemelt feladata: 

Az egészséges életmódra nevelés és a környezettudatosság fejlesztése 

Kerületi szakmai napok: 

Az egészséges életmódra nevelés fejlesztése, a XXI. század kihívásai 



- Krónikus betegek ellátása az óvodában. Gyermekbalesetek korszerű 

ellátása, az esemény-protokoll elmélete, gyakorlata. 

Előadó: Páll Nikolett – egyetemi okleveles ápoló, főiskolai tanársegéd a 

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán 

 

- Gyermekbetegségek, gyermekgyógyászati alapellátási modellek a 

mindennapokban, a XXI. század kihívásai. 

Előadó: Dr. Altorjai Péter gyermekorvos, a Házi Gyermekorvosok Országos 

Érdekképviseleti és Szakmai Egyesületének vezetőségi tagja alapellátási 

főtitkár-helyettes Magyar Gyermekorvosok Társasága  

 

- "Félig tele vagy félig üres - avagy hogyan legyünk (jól) egy világjárvány 

idején?" 

Előadók: Burány Ivett - tanácsadó szakpszichológus 

     Horváth Veronika - tanácsadó szakpszichológus 

 

Tervezett tavaszi program a pandémia miatt elmaradt 

 

Kerületi munkaközösségek: 

Tagóvoda-vezetői munkaközösség 

Gyermekvédelmi munkaközösség  

Segítő szakemberek munkaközössége 

Integrált nevelés  

Tehetséggondozás  

IKT alkalmazása az óvodai csoportban  

  

A munkaközösségek tematikája az éves munkatervben olvasható. 

 

 

 

 



 

 

2021 – 2022 nevelési év  
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Az év kiemelt feladata: 

Az érzelmi, az erkölcsi, az értékorientált közösségi nevelés megvalósulása a 

szabad játékban 

Kerületi szakmai napok: november 15-18.  

- Kerekasztal beszélgetés az időben megkezdett korai fejlesztés 

fontosságáról, hatékonyságáról. 

Mediátor: Kohári Márta SNI ellátásért felelős intézményvezető helyettes 

 

- Gyermekbetegségek, gyermekgyógyászati alapellátási modellek a 

mindennapokban, a XXI század kihívásai 

Előadó: Dr Altorjai Péter a Magyar Gyermekorvosok Társaságánka 

vezetőségi tagja, alapellátási főtitkár helyettes 

 

- Rajzelemzés az óvodában 

Előadó: Tokovots Julia Rajzelemzési Intézet 

 

- „Félig televagy félig üres – avagy hogyan legyünk (jól) egy világjárvány 

idején? 

Előadó: Horváth Veronika tanácsadó szakpszichológus 

   Bodó Katalin tanácsadó szakpszichológus 

   Darabont Vera óvodapszichológus 

 

 

 

 

 



Kerületi munkaközösségek:  

 

Tagóvoda-vezetői munkaközösség 

Gyermekvédelmi munkaközösség 

Segítő szakemberek munkaközössége  

Integrált nevelés munkaközösség 

Tehetséggondozás munkaközösség 

IKT alkalmazása munkaközösség 

Játék munkaközösség 

 

A munkaközösségek tematikája az éves munkatervben olvasható. 

 

 


