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Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő



Az óvodavezetők 

 alkotó munkájának fejlesztése, 

 a  vezetői feladatok összehangolása, 

 az öntevékeny tudásmegosztás 

 a hálózatosodás elősegítése, 

 a közösségi értékek fejlesztése, 

 Az innovatív gyakorlatok megosztása

Cél: A Református Óvodák 
munkaközösségének 

hatékony  és eredményes 
együttműködése



27 fő; 87%

4 fő; 13%

1. kérdés
Szükségesnek tartom az óvodavezetők közös 
szakmai gondolkodását, az új ismeretek közös 

feldolgozását 

Igen

A téma
függvényében
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Hogyan segítheti az óvodapedagógus a
logopédus munkájának hatékonyságát

Digitális kompetencia az óvodában

Kommunikáció

Környezettudatosság megvalósítása az
óvodában óvodapedagógus szerepe

Gyülekezeti fenntartók szakmai napja

Óvoda-iskola átmenet segítése

HH, HHH, BTMN, SNI, tehetséges
gyermek fejlesztési lehetőségei

Keresztyén nevelés lehetőségei az 
óvodában – lelkész, hitoktató, …

Partnerekkel való kapcsolattartás –
szülők, fenntartó, szakmai …

FONTOSNAK TARTOM A KÖVETKEZŐ TÉMÁK 
FELDOLGOZÁSÁT

(CSÖKKENŐ SORRENDBE RENDEZVE)



 Egész éves vezetői tennivalók, 

 Gazdaságvezetéssel, KIR kezeléssel kapcsolatos 

tennivalók

 Munkahelyi klíma alakítása

 Vezetői készségek, kompetenciák áttekintése; 

 Döntéshozatal képességének erősítése a vezetőkben, 

Ötletek további témákra:



 Az intézményvezetők lelki egészsége stb. 

 Egy olyan munkaközösségi  - műhely alkalom szervezése, 

mely felüdíti, megerősíti az intézményvezetőket és 

helyetteseiket! :)

Ötletek további témákra:



Havi rendszerességgel; 
4 fő; 13%

Kéthavi 
rendszerességgel 

8 fő; 26%
Téma szerint döntök 
a részvételt illetően; 

11 fő; 35%

A rendezvény 
helyszínének 

megközelíthetősége 
szempontjából döntöm el, 
hogy részt veszek-e rajta; 

8 fő; 26%

4. KÉRDÉS
TERVEIM SZERINT RÉSZT TUDOK VENNI A 

RENDEZVÉNYEKEN…



Az eddigi 
gyakorlatnak 
megfelelően 
budapesti, és 

debreceni 
helyszínen; 
23 fő; 74%

Az értekezletek 
megtartása a 

Bázisintézmények 
helyszínén 
legyenek; 
1 fő; 3%

Az értekezleteket 
helyezzük ki 

óvodákban, egymás 
intézményeinek 
megismerése 
érdekében; 
7 fő; 23%

5. KÉRDÉS
A RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉRE VONATKOZÓ 

JAVASLATOM



Igen; 
7 fő; 23%

Nem; 
24 fő; 77%

ÓVODÁBA KIHELYEZETT ÉRTEKEZLETHEZ A 
SAJÁT INTÉZMÉNYEMBEN TUDOK HELYET 

BIZTOSÍTANI



ovodavezeto@jopasztorrefovi.hu

csipkebokor@fasor.hu

rsad13@gmail.com

golyaovoda@gmail.com

barkarefovi@gmail.com

bori.judit@reformatusegymi.hu

talentum.iskola@reformatus.hu

Rendezvényt vállaló intézmények:
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Az eddigi 
gyakorlatnak 

megfelelően a 
kétnapos 

rendezvényt;
12 fő; 39%

Egynapos rendezvény 
szervezését javaslom; 

10 fő; 32%

Két helyszínen ugyan 
abban az időben, 

ugyan azzal a 
szakmai programmal 
történjen a szervezés; 

3 fő; 10%

Két helyszínen, de más 
időpontban, más szakmai 

tartalommal történjen a 
szervezés ; 
6 fő; 19%

6. KÉRDÉS
KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS ÓVODÁK SZAKMAI 

TALÁLKOZÓJÁNAK SZERVEZÉSE



 Ugyanolyan szakmai tartalom, két különböző alkalommal, 
két napos rendezvény. (Valamilyen szisztéma szerint 
felosztani 2 turnusra az intézményeket)

 A rendezvényen a jelentkezőket csoportba osztani az 
étkezésekhez a Kiskunhalasi gyakorlat szerint. Igy 
mindenki tudja mettől meddig van lehetősége étkezni 
esetleg szabadprogramot csinálni. 

Javaslatok:



 Egynapos rendezvény legyen Budapesten, mert a 
közlekedés szempontjából a legjobban megközelíthető 
helyszín, és mindenkivel jó lenne találkozni legalább egy 
nevelési évben egyszer, akármelyik régióban él vagy 
dolgozik. 

 Más szempontól az értekezletek is kissé szétszakadtak, 
jellemzően valaki a budapestire, mások a Debrecenbe     
vesznek részt rendszeresen az alkalmakon, teljesen 
érthető okokból. 

 Nagyon jó az eddigi tematika! 

Javaslatok:



7. kérdés

Kárpát-medencei Református Óvodák 

Szakmai találkozójának helyszínét 

biztosítani tudom-e?

Egyetlen kitöltő intézmény sem tudta vállani.



Köszönöm az aktív részvételt a 

kérdőív kitöltésében

Köszönöm, hogy számotokra is fontos 

az együttműködés sikeressége

Elérhetőségek: 

Bánné Mészáros Anikó

pedagógiai szakértő

Református Pedagógiai Intézet

banne.aniko@reformatus.hu

06-30/862-6549

Erőt és áldást kívánunk a közös 

munkához
Ablonczyné Vándor Margit

óvodai szakértő, pedagógiai előadó

Református Pedagógiai Intézet
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