Összeállította: Hornyán Anna,
az Országos Óvodapedagógiai Szakmai Összejövetel szakmai gondozója,
az Óvodai Nevelés főszerkesztője

Kedves Kolléganők, Kollégák!
Szeretettel meghívunk ,,A gyermek mindenek felett álló érdekében” szervezett

25. Országos Óvodapedagógiai Szakmai ONLINE szervezendő összejövetelünkre,
amelynek témája:

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS
ÉS A GYERMEK LELKI EGÉSZSÉGE
Az óvodapedagógus és a gyermek
mentális egészségének megőrzését segítő
hatékony módszerek

Az ONLINE összejövetel időpontja:






Az óvodapedagógus
és a28.,
gyermek
2022. október
9–15 mentális
óra
egészségének megőrzését segítő hatékony
módszerek
A regisztrációt és a részvételi díj befizetését követően előzetesen megküldjük a szakmai anyagot,
amely a téma felvezetését és szakmai előkészítését szolgálja.
Az ONLINE összejövetel ZOOM-programon keresztül kerül megrendezésre. A PROGRAMOT
SZÍVESKEDJEN ELŐRE LETÖLTENI a jelen e-mailben található melléklet alapján. (ZOOM
használata lépésről lépésre). Technikai probléma esetén hívja a 06 (30) 335-2949 számot.
A csatlakozáshoz szükséges linket és belépő kódot email-ben küldjük a konferencia előtti héten.

A résztvevők igazolást kapnak (7 óra) a pedagógus-továbbképzésről,
a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló
277/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet 5. § (3) d) pontja szerint a nem akkreditált képzésen is,
ahol a képzési idő legalább az öt órát eléri.
(Az összejövetel időtartama 6 óra+1 óra előzetes felkészülés.)
Az igazolást a számlával együtt postázzuk.

Konferenciánk időszerűségének szakmai indoklása





A gyermekeket csak kiegyensúlyozott, megfelelő mentális állapotban lévő óvodapedagógus tudja
eredményesen nevelni.
A pálya iránt elkötelezett kollégák nagy többsége kiégés tüneteivel, fáradtsággal küzd.
Az óvodapedagógusok a létszámhiány, az egyéb túlterhelés miatt nehéz helyzetbe kerültek, sokan
motiválatlanná váltak.
Ezeknek a kollégáknak együttérzésre, segítségre, támogatásra van szükségük.

A szakmai összejövetelünk céljai az Óvodai nevelés országos alapprogramja szellemiségéből adódnak:





Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a
gyermek számára. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az
óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára.
A személyiség szabad kibontakozásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe
meghatározó.
Az alapprogram szerint az óvodai nevelésben megjelenhetnek a különböző – köztük az innovatív –
pedagógiai törekvések, mivel az alapprogram biztosítja az óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek,
értékrendjének és módszertani szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak a gyermek érdekének
védelmében tartalmaz.1

A segítő szándék vezetett minket most is, amikor az összejövetel céljai alapján a feladatainkat
megfogalmaztuk.
 Az óvodapedagógus kulcsszerepének közös értelmezése.
 A módszertani szabadság közös értelmezése, érvényesülésének megvalósulását segítő tényezők.
 Olyan technikák, módszerek bemutatása, amellyel az óvodapedagógus és nevelőtestület szakemberek
bevonása nélkül képes saját lelki egészségét szinten tartani.
 Olyan gyermekközpontú módszerek ajánlása, amelyek élményt nyújtanak a pedagógusnak, a
gyermeknek a mindennapokban egyaránt, ezáltal segítik a gyermekek értelmi képességének fejlődése
mellett a lelki egészségük megőrzését, az érzelmi intelligenciájuk alakulását.
Előadóink elkötelezettek:
 az óvodás gyermek mindenek felett álló érdekeinek szolgálatában,
 az óvodapedagógus hallgatók pálya iránti elköteleződésének segítésében,
 az óvodapedagógusok mentális egészségének védelme, megőrzése segítésében,
 a gyermekközpontú óvodai élet megvalósulásában,
 az értékeken alapuló, magas színvonalú, mindennapi nevelőmunka bemutatásában.
Országos szakmai összejövetelünk továbbra is a jelenleg érvényben lévő törvényi háttér alapján szerveződik.
Reméljük és hiszünk abban, hogy a téma időszerűsége, a kínált tartalmak és a szakemberek hitelessége valódi
segítséget nyújtanak!
További vállalásaink:
A konferencia után az összes előadás anyagát – prezentációk – a részt vevő kollégáknak megküldjük azért is,
hogy a nevelőtestületek előtti beszámolókat könnyebbé és hitelesebbé tehessük.
 Igyekszünk az előadások között olyan segítő szakmai anyagok megvásárolhatóságának elérhetőségét
bemutatni, amelyek további lehetőséget biztosítanak a minőségi nevelőmunkához.
Minden kedves nevelőtestületet, óvodapedagógust, érdeklődő munkatársat sok szeretettel várunk!
Hornyán Anna
a szakmai összejövetel szakmai gondozója
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Sprint Kiadó
a szakmai program szervezője

363/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

