PROGRAM
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A SZAKMAI ÖSSZEJÖVETEL TERVEZETE
2019. október 25.
1144 Budapest, Csertő park 12. (Zuglói Civil Ház)
az EMMI meghívott vendégei,
óvodapedagógusok, óvodavezetők, fejlesztő óvodapedagógusok, óvodai szakemberek,
konduktorok, gyógypedagógusok, szülői szervezetek, érdeklődők
A 2019 július 12-én megszavazott módosított köznevelési törvény óvodát érintő
változásai – szakmai, módszertani értelmezés és megsegítés
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
 „A gyermekközpontú magyar óvodáért” szakmai kör eddigi tevékenysége
 Módszertani segítségnyújtás módszerek és szervezési formák tekintetében
 A módosított köznevelési törvény szövegezésében és a nyilatkozatok során
használt fogalmak közös értelmezése
 Óvodai nevelés országos alapprogramja szellemisége, kulcsfogalmai a törvényi
változás tükrében
 Szakmai-módszertani segítségnyújtás a módosított köznevelési törvény alapján
plenáris ülés, szakmai beszélgetőkör
1. Körmöci Katalin (az Óvodai Nevelés főszerkesztője, mestertanár): Köszöntés,
napirend. A konferenciánk célkitűzései, a téma kihívásai felelősségünk tükrében
2. Szakmai beszélgetőkör
Moderátor: Pivókné Gajdár Klára (Családpedagógiai Egyesület régióvezetője,
óvodai szaktanácsadó)
A beszélgetőkör meghívott kollégái:
o Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelési Stratégiai Főosztályának
megbízott munkatársa
o Dr. Bakonyi Anna (óvodapedagógus, pedagógiai szakértő)
o Dr. Faust Dezsőné (Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete)

o

Bíró Gyula (igazgató, főiskolai mestertanár, gyakorlati képzésvezető)

o

Zilahi Józsefné (Óvodai nevelés játékkal, mesével Óvodapedagógusok
Egyesülete)

A szakmai beszélgetőkör témái:
o

Az óvoda helye, szerepe a köznevelés rendszerében.

o

A gyermekközpontú magyar óvoda értékeinek szakmai érdekképviselete.

Óvodásból iskolás lesz, de majd az iskolában – rugalmas iskolakezdés,
fejlettség szerinti beiskolázás gyakorlata, avagy mit gondolunk az
óvoda-iskola átmenetről, az iskolára való óvodai felkészítésről;
o A 2018-as NAT tervezete a rugalmas, a lassú óvoda-iskola átmenetet
szorgalmazza – az óvodai nevelés fejlesztési feladatrendszerét az
ÓNOAP határozza meg.
o Az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettség folyamata – az
alkalmasság, fejlettség megállapítása.
3. Szakmai-módszertani segítségnyújtás a módosított köznevelési törvény tükrében:
o Dr. Pálfi Sándor (tanszékvezető főiskolai tanár): A magyar óvoda értékei
nemzetközi kitekintésben.
o Hornyán Anna (óvodapedagógus, tréner): A párhuzamos
tevékenységszervezés, amely az egyéni fejlődés elősegítésének szervezeti
formája.
o Körmöci Katalin (az Óvodai Nevelés főszerkesztője, mestertanár): Az óvodás
gyermek fejlődését elősegítő, támogató módszerek, eljárások.
o
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KÖRMÖCI KATALIN (az Óvodai Nevelés főszerkesztője, ny. mestertanár, főiskolai
gondozó:
oktató) Tel.: 06 (20) 393 4891, kormoci.katalin@gmail.com
A szakmai
Sprint Kft. (az Óvodai Nevelés folyóirat kiadója)
program
Tel.: 36 (1) 237-5060; e-mail: sprintkiado@sprintkiado.hu
szervezője:
Jelentkezés: telefon: 36 (1) 237-5060; e-mail: sprintkiado@sprintkiado.hu
A jelentkezés határideje: 2019. október 18.
A jelentkezési lap és meghívó letölthető: www.ovi-suli.hu honlapról

