PROGRAM
a 20. Országos Óvodai Szakmai Összejövetelre, a gyermekek mindenek felett álló érdekében
A SZAKMAI ÖSSZEJÖVETEL TERVEZETE
2017. október 6., 9.30–15.00,
1144 Budapest, Csertő park 12. (Zuglói Civil Ház)
óvodapedagógusok, óvodavezetők, fejlesztő óvodapedagógusok, óvodai
szakemberek, konduktorok, gyógypedagógusok, érdeklődők

Időpontja, helye:
A meghívottak
köre:
Témája:

A szakmai
összejövetel
előzményei:

A szakmai
összejövetelünk
céljai:

A szakmai
összejövetelünk
céljaiból adódó
feladatai:
Szervezési módja:
A szakmai
összejövetel
leírása:

„ÉN IS SEGÍTSÉGRE SZORULOK!”
A magatartási zavarokkal küzdő gyermekek iránti kiemelt
figyelem, hátrányaik csökkentése1
*pedagógusok értékelési rendszer dokumentumaiban megfogalmazott szakmai igények,
*a 18. és 19. Országos Óvodai Szakmai Összejövetel megelégedettségi kérdőíveiben
megjelölt igények,
*az adatszerzés (az Óvodai nevelés országos alapprogramja szellemiségének
megvalósulása) során a „Milyen nevelési problémák okoznak gondot nevelőmunkája
során?” kérdésre adott válaszok alapján,
*a szakmai minősítések során tapasztalt visszajelzések alapján kimutatott krízisterületek.
Magatartási zavarokkal küzdő (visszahúzódó, depresszív, ellenséges, inkonzekvens)
gyermekek
•
hátrányaik okainak kimutatása, és az okok feltárása,
•
a sajátos és különleges szükségleteiknek kielégítési lehetőségeihez való
módszertani segítségadás,
•
a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése.
•
az eltérő gyermeki szükségletek és a hátrányok hátterének feltárása,
•
a sokszor kirívó egyéni megnyilvánulásoknak, a viselkedés jeleinek, a gyermeki
személyiség kibontakozásának, a hátrányok csökkenésének megfelelő
módszertani kezelése,

terápiás lehetőségek bemutatása,
•
a gyermekjogi megsegítés szerepének bemutatása.
plenáris ülés, szekció ülések
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Részvételi díj:
Szakmai gondozó:
A szakmai
program
szervezője:

A plenáris ülés keretében:
Pivókné Gajdár Klára (óvodai szaktanácsadó, tréner): Az Óvodai Nevelés
születésnapjára rövid áttekintés a lap történetéről, és az óvodai nevelőmunka máig
aktuális kérdéseiről
Körmöci Katalin (az Óvodai Nevelés főszerkesztője, mestertanár): A téma időszerűsége A gyermeki viselkedést segítő és gátló feltételek áttekintése
Dr. Gőbel Orsolya (gyógypedagógus, gyermekpszichológus, a Szocioemocionális
Pedagógiai Terápiának megalkotója, egyetemi docens): Érzékenyek, sérülékenyek,
magányosak. Hogyan szeretnék, ha szeretnénk őket?
Dr. Gyurkó Szilvia (gyermekjogi szakértő, Hintalovon Alapítvány vezetője): A
gyermekjogok szerepe az óvodai konfliktusokban – különös tekintettel a
bántalmazásos esetekre és a válásban érintett gyermekek helyzetére
Dr. Páli Judit (szakpszichológus, egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem): A
jelentős (pozitív és negatív) környezeti események hatásai az idegrendszeri
működésekre
szekciókban:
Andróczki Györgyné (óvodapedagógus, Gordon-tréner): ,,Hogyan bírjam szóra?”
alcím: Konstruktív kommunikáció a Gordon Módszer segítségével.
Bajzáth Mária (mesepedagógus, a Népmesekincstár Mesepedagógia Műhely szakmai
vezetője): Mesehallgatóvá szeretni a gyereket
Majori Ágnes (köznevelési szakértõ, fejlesztő óvodapedagógus): Hogyan szelídíthető
meg a magatartásprobléma az óvodai csoportban?
Téren Gizella Gyöngyi (mesterpedagógus, pedagógusminősítési és tanfelügyeleti
szakértő, tagóvoda vezető): A mélyszegénységben élő gyermekek magatartászavarai
óvodáskorban

9.000 Ft/fő
KÖRMÖCI KATALIN (az Óvodai Nevelés főszerkesztője, ny. mestertanár, főiskolai
oktató) Tel.: 06 (20) 393 4891, kormoci.katalin@gmail.com
Sprint Kft. (az Óvodai Nevelés folyóirat kiadója)
Tel.: 36 (1) 237-5060; e-mail: sprintkiado@sprintkiado.hu

Jelentkezés: telefon: 06 (1) 237-5060; e-mail: sprintkiado@sprintkiado.hu
A jelentkezés határideje: 2017. szeptember 29.
A jelentkezési lap és a meghívó letölthető a www.ovi-suli.hu honlapról is!
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363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

