MEGHÍVÓ – PROGRAM
a 21. Országos Óvodai Szakmai Összejövetelre, a gyermekek mindenek felett álló érdekében
A SZAKMAI ÖSSZEJÖVETEL TERVEZETE
Időpontja, helye:
A meghívottak
köre:
Díszvendég:

Téma:

2018. október 12. (9.30–15.00)
1144 Budapest, Csertő park 12. (Zuglói Civil Ház)
óvodapedagógusok, óvodavezetők, fejlesztő óvodapedagógusok, óvodai szakemberek,
konduktorok, gyógypedagógusok, érdeklődők
Nagyné Szabó Etelka (intézményvezető, mesterpedagógus, szaktanácsadó, közoktatási
szakértő, a Nemzeti Pedagógus Kar országos elnökségi tagja)

Korszerű módszerekkel
a tevékenységben megvalósuló óvodai tanulás
gyakorlati megvalósulásához

*a 20. Országos Óvodai Szakmai Összejövetel megelégedettségi kérdőíveiben évek óta
megjelenő kérések, igények
*a minősítési dokumentumokban és a portfóliókban való szélsőséges megnyilvánulások
*az óvodai tervezőmunkában való bizonytalanság
A szakmai összejövetelünk céljai
 Fogalmak tisztázása az elméletben és a gyakorlati megvalósításban
az ONOAP fogalom A tervezés és a szervezés, mint szándék
használatának tükrében:
 A megvalósulás igazodása a gyermeki igényekhez
1. A Kormány 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelete az Óvodai nevelés országos
alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról, technikai
deregulációjáról
2. a tanulás fogalma, az óvodai tanulás korszerű értelmezése
A szakmai
3. a szabad játék, a tevékenységben megvalósuló tanulás, tevékenységek és tevékenységformák
összejövetelünk
óvodapedagógiai fogalmi tisztázása gyakorlati példák megjelenítésével,
céljaiból adódó
4. a pedagógus tervezett-szervezett felkészülése,
feladatok:
a szándéktervek: a tematikus terv, tématerv, projektterv tartalmi tisztázása
5. tervek megvalósulásának gyakorlata a gyermekek egyéni sajátosságainak megfelelően:
projektmódszer, párhuzamos tevékenységek, kooperatív tanulás
Szervezési
plenáris ülés, szekció ülések – kooperatív munka
módja:
A plenáris ülések keretében:
Körmöci Katalin (az Óvodai Nevelés főszerkesztője, ny. mestertanár, oktató):
 A konferencia célkitűzéseinek óvodapedagógiai elmélete és gyakorlati kihívásai.
 A szekciómunkák szakmai felvezetése és a szekciók témaválasztásának indoklása a
konferencia témájának tükrében.
 A szekciómunka plenáris beszámolóinak koordinálása, értékelése.
 A konferencia záró összegezése, értékelése.
A szakmai  A szekciókban:
összejövetel
 Bajzáth Mária (mesepedagógus, a Népmesekincstár Mesepedagógia Műhely szakmai
leírása:
vezetője) – Mit és hogyan tanul a gyerek mesehallgatás közben? A mesemondás, a
mesehallgatás szerepe az óvodai tanulásban
 Hornyán Anna (óvodapedagógus) – A projektszellemű óvodai élet mint kooperatív
tanulás.
 Majori Ágnes (köznevelési szakértõ, fejlesztő óvodapedagógus) – A gyermeki
életkompetenciák megalapozása párhuzamos tevékenységszervezéssel.
 Dr. Pálfi Sándor (tanszékvezető főiskolai tanár) – A játék az nem tanulás? A gyermek
játékszükségleteinek kielégülése mint a tevékenységben megvalósuló tanulás.
Részvételi díj:
9.000 Ft/fő
Szakmai
KÖRMÖCI KATALIN (az Óvodai Nevelés főszerkesztője, ny. mestertanár, oktató)
gondozó:
Tel.: 06 (20) 393 4891, kormoci.katalin@gmail.com
A szakmai
összejövetel
előzményei:

A szakmai
program
szervezője:

Sprint Kft. (az Óvodai Nevelés folyóirat kiadója)
Tel.: 36 (1) 237-5060; e-mail: sprintkiado@sprintkiado.hu

Jelentkezés: telefon: 36 (1) 237-5060; e-mail: sprintkiado@sprintkiado.hu
A jelentkezés határideje: 2018. október 5.
A jelentkezési lap és meghívó letölthető: www.ovi-suli.hu honlapról

