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Református óvodák

Fogalmak, melyek az óvodavezetői munkaközösség létjogosultságát, 

megújulását tette indokolttá. 

Hívószavak

Református óvodák 

pedagógusok                             református sajátosságok 

jól működő hagyomány 

intézmények számának növekedése 

befogadás    inklúzió

együttműködési igény

hálózatosodás        

támogatás 
közösségépítés            

távolság

bezártság segítségnyújtásegyüttgondolkodás



1998 óta folyamatosan működő
Országos óvodavezetői értekezletek 

Az óvodák vezetői igényelték a református óvodák közösségébe tartozást, a

közös szakmai gondolkodást, a jogszabályok egységes értelmezését.

 Óvodavezetői értekezletek 

 Országos szakmai napok 

 Református Óvodák Kárpát-medencei Szakmai Találkozója

 Pedagógiai munkát segítők részére, NOKS nap



Inkluzív befogadás

 Új intézmények indulása

 az óvodák számának örvendetes növekedése

 igényeihez igazodó feladatok ellátása

 szélesebb körben elérhető a közvetlen, személyre szabott 

segítségnyújtás

 hálózatosodás szükségessége

 óvodák fogadása, integrálása közösségünkbe.

Belső attitűd, felkészülés 



Megújulás

A kezdeti óvodavezetői értekezlet, 

Ovi klub, 

Regionális óvodavezetői értekezlet

Óvodavezetőink a kontakt 

rendezvényeinkért

hosszú utat tettek meg

Online webináriumok

helybe hozták a közösségeket.

Kéthavonkénti teljes napot 

igénylő program 

A pandémia ideje alatt gyakoribbá, 

de rövidebb időtartamúvá alakult át a

program

Igényekhez rugalmasan igazodva, elégedettséget, szükséget folyamatosan 

értékelve kezdeményeztük az innovatív megújulást.



OVI Klub

Pandémia ideje alatt heti, majd kétheti rendszerességgel elindult az OVI Klub.

Megszerveztük az Online szakmai anyagok megosztásának lehetőségét.

Ennek célja volt:

 gyakoribb egyeztetés,

 együttműködés intezívebbé tétele,

 a távolságból adódó nehézségek leküzdése, 

 az intézmény életében igény szerinti jelenlét.



Regionális óvodavezetői értekezlet

Működésének jellemzői:

 havi rendszerességgel, 

 kisebb, családiasabb közösségben,

 innovatív fejlesztés, 

 az új óvodák befogadása, segítése

 óvodavezetők, szaktanácsadók a csoportok 

vezetői

TIREK, TTREK óvodavezetői részére 

Feketéné Kavisánszki Györgyi 

óvodavezető, mesterpedagógus

DMREK, DTREK óvodavezetői részére 

Laska Erika óvodavezető, szaktanácsadó, 

mesterpedagógus



Péntek 8.

A óvodavezető

 felelős

 tudja

 dönt

 szervez

Nyitottunk egy „virtuális szobát”. Címe: RPI, Péntek 8.

Az óvodavezető

 kitől kérdezhet 

 kivel ossza meg nehézségeit

 lépéseit ki igazolja vissza 

Ahol:

 lehet kérdezni……..

 lehet tudást szerezni….. tudást megosztani …….

 feszültséget …….

 hálával örömöt ……

Szükségessé vált a kérdés:



refovi.reformatus.hu

A Református Pedagógiai Intézet biztosított 

lehetőséget, 

helyet, 

felületet. 

Kezdeményezéseinkhez kaptunk 

támogatást, 

bátorítást, 

szakmai segítőtársakat.

A református óvodák részére létrehoztuk a refovi.reformatus.hu 

felületet, ahol az óvodáinkról, programjainkról információt, 

szakmai anyagot adhatunk közre. 



Megújulás egységének szép rendbetétele

Óvodavezetői értekezletek

Óvodák közössége

OVI Klub

Regionális óvodavezetői értekezlet

Péntek 8

refovi.reformatus.hu
Szakmai 

munkacsoportok

Pályázatok



Szervezeti innováció

 Négy óvodaközi szakmai munkacsoport 

megalakítása pilot rendszerben.

 Az ország valamennyi református 

óvodájából pedagógusok részvételével.

 Előzetes igényfelmérésre építve.



Mi hívta életre a szakmai munkacsoportokat?

Közvetlen ok a pandémia

Közvetett okok:

 az óvodák területi elhelyezkedése,

 a szakmai információk egyenlő elérése,

 az új óvodák szakmai munkájának segítése,

 tanulószervezetté válás támogatása (szakmai önreflexió, 

innovációk inspirálása, szervezeti szintű alkalmazkodásra 

képessé tétel) 



Milyen szakmai taralommal?

Négy témában alakítottunk munkacsoportokat

 Keresztyén nevelés munkacsoport (a már tapasztalattal bíró és új református 

óvodáknak)

 Integráció, inklúzió munkacsoport (felerősödik a kérdéskör az óvodában jelenlévő

különleges bánásmódot igénylők nevelése iránt, érzékenyítésre, és mentálhigiénés 

gondozás is lehetőség nyílik)

 Művészeti munkacsoport (első évben a zene és gyermektánc témakörével 

foglalkozunk, ez kiemelt terület az országos tartalmi szabályozó 

dokumentumunkban)

 Mozgás munkacsoport (nem lehet vele eleget foglalkozni az egészséges életmódra 

nevelés, mozgásminták, mozgáslehetőségek sokféleségét kínálva, különösen 

járvány idején)



A munkacsoportok szervezése

 Online formában

 Évi egy kontakt alkalom megszervezésével, mely

az élménypedagógiára fog épülni, amely

közvetlenül összeköti az élményt a tanulással.

 A munkacsoportok vezetői az RPI óvodai

szaktanácsadói, vagy mesterprogramjukat

megvalósító pedagógusok.



Eddigi tapasztalok

 A pilot idején mindegyik munkacsoport 4 összejövetelt tartott, a résztvevők

száma 20-30 fő.

 Igény mutatkozott a további együtt munkálkodásra.

 Örömmel vették, igényelték a különféle szakmai segédanyagok, önképzési

anyagok ajánlását, ennek felülete a refovi.reformatus.hu

 A munkacsoportok lehetőséget teremtettek az egyéni pedagóguskompetenciák

fejlődésére a kommunikáció, szakmai együttműködés, szakmai fejlődés,

tudásmegosztás terén is.

 Hasznosnak bizonyultak a témák, melyeket feldolgoztunk.



Példák a feldolgozott témákra:

o a Húsvét, a Pünkösd óvodai megélésének

lehetőségei, javaslatai,

o a sajátos nevelési igényű gyermekek szakértői

vizsgálatra utalásához jellemzés készítése,

o a gyermektánctanulás, tanítás lehetőségei,

módszerei,

o a jógyakorlat felépítése, szakmai kritériumrendszere.

Eddigi tapasztalok



Újítás még

 Pályázat óvodapedagógusoknak 

„Teremtett világunk megismerése” címmel.



A jövő tervei

 Mindenekelőtt az újonnan létrejövő óvodák

pedagógusainak bekapcsolása

 A szervezés gördülékenyebbé tétele

 A munkacsoportvezetők önállóságának növelése

 Inspirálás szakmai bemutatók tartására

 Szakmai anyagok közös kidolgozása

 Jógyakorlatok felkarolása, bemutatásra alkalmassá

tétele



A cél megmaradt

Örömmel számolhatunk be róla, hogy működik az elképzelés. Van még 

mit átgondolni, finomítani, tervezni a jövőt.

Köszönettel tartozunk az óvodavezető és óvodapedagógus kollégáknak 

és az RPI vezetőinek, munkatársainak hogy társaink voltak, biztattak az 

újító törekvéseinkben. 

Ez csak a velük való szoros együttműködésben lehet sikeres.



Áldás

Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami

tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt

vegyétek figyelembe!

Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és

veletek lesz a békesség Istene.

Filippi 4:8,9 

https://abibliamindenkie.hu/uj/PHP/4/#8


Köszönjük a figyelmet!

Ablonczyné Vándor Margit

óvodai szakértő

Wölfling Zsuzsanna

pedagógiai szakértő

H-1041 Budapest, Árpád út 51. 
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