MEGHÍVÓ – program
a 22. Országos Óvodai Szakmai Összejövetelre a gyermekek mindenek felett álló érdekében
A SZAKMAI ÖSSZEJÖVETEL TERVEZETE
Idõpontja,
helye:

2019. április 5.,
1144 Budapest, Csertõ park 12. (Zuglói Civil Ház)

A meghívottak
köre:

óvodapedagógusok, óvodavezetõk, fejlesztõ óvodapedagógusok, óvodai szakemberek, konduktorok,
gyógypedagógusok, szülõi szervezetek, érdeklõdõk

Témája:

A XXI. századi család és az óvoda korszerû partnerviszonya gyermekeink harmonikus fejlõdése érdekében1

A szakmai
összejövetel
igénye:

Útkeresés mutatkozik a téma iránt, amelyet tetten lehetett érni az alábbiakban:
• Pedagógusértékelési rendszer során megfogalmazott szakmai igényekben.
• A 21. Országos Óvodai Szakmai Összejövetel megelégedettségi kérdõíveiben megjelölt igényekben.
• Az adatszerzés (az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja szellemiségének megvalósulása) során a „Milyen nevelési problémák
okoznak gondot nevelõmunkája során?” kérdésre adott válaszok sorában.
• A szakmai minõsítések során tapasztalt visszajelzések alapján kimutatott krízisterületek között.

A szakmai
összejövetelünk
céljai az Óvodai
Nevelés Országos
Alapprogramja
szellemiségébõl
adódik

„1. Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlõdését. Ennek alapvetõ feltétele a családdal való szoros együttmûködés.
Az együttmûködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különbözõ rendezvényekig magukban foglalják azokat a lehetõségeket, amelyeket az
óvoda, illetve a család teremt meg. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttmûködés során érvényesíti
az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait.” (137/2018. [VII. 25.] Kormány rendelet, IV. fejezet, az óvoda
kapcsolatai.)

A szakmai
összejövetelünk
céljaiból abból
adódó
feladataink:

• A család átalakulása – „a XXI. századi mai magyar család” jellemzõi.
• A kibontakozó gyermeki személyiség igénye az együttnevelés iránt.
• A partnerviszony felelõssége és sikerének összetevõi: kommunikáció, újszerû és hatékony kapcsolattartási formák.
• Az óvoda kiegészítõ szerepének értelmezése, tapintatos intervenciós gyakorlata, hatása a családi nevelésre.

Szervezési módja:

plenáris ülés, szekcióülések

A szakmai
összejövetel leírása:

1. A plenáris ülés keretében:
• Körmöci Katalin (az Óvodai Nevelés fõszerkesztõje, mestertanár): Köszöntés; napirend; A konferenciánk célkitûzései, a téma
kihívásai felelõsségünk tükrében
• Borosán Beáta (fõosztályvezetõ-helyettes): A köznevelés résztvevõinek felelõssége a gyermeknevelésben; A konferencia
megnyitása
• Dr. Páli Judit (szakpszichológus, docens): Az õsbizalomtól az együttmûködésig
• Bíró Gyula (igazgató, fõiskolai mestertanár, gyakorlati képzésvezetõ): Az együttmûködés „kényszerének” elviselhetetlen
gyönyörûsége…
• Dr. H. Tóth István (egyetemi docens, a neveléstudományok kanditátusa): Szólj! s ki vagy, elmondom (Kazinczy Ferenc).
A beszédmûveltségünk gondozása az óvodapedagógiai kapcsolataink sikerességéért
• Nagyné Szabó Etelka (intézményvezetõ, közoktartási szakértõ, a Nemzeti Pedagógus Kar országos elnökségi tagja): Változó világ,
változó kommunikáció – pedagógusok és partnereik közötti együttmûködési lehetõségek
• Dr. Pálfi Sándor (tanszékvezetõ fõiskolai tanár): A gyermek nevelése a családdal együtt – a kiegészítõ szerep következményei,
lehetõségei – „az eltérõ fejlõdési utakra érzékenyen”
2. A szekciókban:
• Ábrahám-Furusné Tallér Erzsébet Katalin (óvodapedagógus, óvodavezetõ, pedagógiai szakértõ): Hit – család – együttnevelés
• Hornyán Anna (óvodapedagógus, tréner): A projektszemléletû óvodai élet közös örömei, különleges hatása a szülõkkel
való partneri kapcsolat kialakítására, hozadéka a családi élet harmóniájában.
• Pivókné Gajdár Klára (Családpedagógiai Egyesület régióvezetõje, óvodai szaktanácsadó): Család és óvoda közös felelõssége,
lehetõségei a gyermeknevelésben
• Sinkovicsné Király Angéla (óvodapedagógus, gyógypedagógus, összevont óvodák szakmai vezetõje): Együttmûködés a családdal
egyesített óvodában

Részvételi díj:

9000 Ft

Szakmai gondozó:

Körmöci Katalin (az Óvodai Nevelés fõszerkesztõje, ny. mestertanár, fõiskolai oktató)
Tel.: 06 (20) 393 4891, kormoci.katalin@gmail.com

A szakmai program
szervezõje:

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

Jelentkezés: telefon: 36 (1) 237-5060; e-mail: sprintkiado@sprintkiado.hu
A jelentkezés határideje: 2019. március 29. A jelentkezési lap és meghívó letölthetõ a www.ovi-suli.hu honlapról
1

363/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról.

