Hírek, információk, tudósítások vázlatosan
Összeállította: Körmöci Katalin, főszerkesztő
1.

Helyszín: Lengyeltóti Kincsem Óvoda
Időpontja: 2016 november 26. (szombat)
Téma: 110 éves a Kincsem Óvoda és 900 éves Lengyeltóti
Az évfordulók nagyszabású emlékünnepségére Wohl Zsuzsanna Óvoda vezető meghívta Zsombok Lajos
Lengyeltóti Város Polgármesterét, a környékbeli óvodák kollégáit és a hozzá kapcsolódó Óvodai
Disputa előadóit, akik előadásuk témáival tették maradandóvá a szakmai napot:
 Óvodatörténeti bemutatása Kiss Anett (1906-1956), Meiszterics Dorina – Károlyi Andrásné
(1956-2006); Wohl Zsuzsanna (2006-2016)
 Áhítat, közös ima, óvoda felszentelése – Vajda Gábor plébános
 Óvodások ünnepi műsora a tornateremben
 Szabóné Gondos Piroska előadása: Hagyományos és új típusú együttműködés szülő és
pedagógus között
 Tóthné Keszeg Ildikó előadása: Azének-zenei tehetséggondozó műhely bemutatása
 Körmöci Katalin előadása: Egészségnevelés néhány kérdése az óvodai élet mindennapjaiban
 Festetics Karolina Központi Óvoda bemutatkozása: Tehetségpont, bázisóvoda, referencia
intézmény Bekesné Porció Margit (intézményvezető, Festetics Karolina Központi Óvoda
vezetője) előadásában
 Az ének-zene tehetséggondozó műhely bemutatása Tóthné Keszeg Ildikó (Festetics Karolina
Óvoda óvodapedagógusa-tehetségfejlesztő) előadásában
 A különleges bánásmódot igénylő gyermeke az óvodában Táskai Erzsébet (Somogy Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója) előadásában
 Lelki egészség védelme, a kiégés megelőzése az óvodapedagógusok körében Körösi Beáta
(pszichopedagógus, szupervizor) előadásában.
A szakmai program színvonalát óvodatörténeti- és játék kiállítás emelte.

2. Helyszín: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Kupolaterem
Téma: 90 éve született Forrai Katalin – Emléknap
Időpont: 2016.10.08.
90 éve született Forrai Katalin, a kisgyermekkori zenepedagógia világszerte nagyrabecsült
képviselője. Konferenciával emlékezünk a 2004-ben elhunyt pedagógusra, akinek életútja és
emberi nagysága példaként szolgál napjaink pedagógusai számára is.
Az emléknapon Forrai Katalin napjainkban is érvényes tanításait idézzük fel, valamint szellemi
hagyatékának elérhető forrásait tárjuk a résztvevők elé. A közös éneklés, az énekesjátékok
élménye hivatottak újra felidézni az elmúlt évtizedekben Forrai Katalin által szervezett
továbbképző tanfolyamok hangulatát és módszertani tanulságait.
Ezen a napon mutatják be az alkotók, Dr. Gállné Gróh Ilona és M. Dietrich Helga az archív
anyagokból összeállított Forrai Katalin emlékfilmet
Előadók, előadások:
 Köszöntőt mond Dr. habil. Nemes László Norbert – A kecskeméti Kodály Zoltán
Zenepedagógiai Intézet igazgatója










Közös éneklés M. Dietrich Helga és Dr. Gállné Gróh Ilona vezetésével
Forrai Katalin emlékfilm 1. rész: Portré
Ének az óvodában: játék, tanulás, alkotás? – Dr. Kalmár Magda
Közös éneklés M. Dietrich Helga és Dr. Gállné Gróh Ilona vezetésével
Hagyomány és innováció az óvodai ének-zenei nevelésben – Dr. Sándor Ildikó
Forrai Katalin emlékfilm 2. rész: Forrai Katalin zenei nevelési elvei a gyakorlatban – A film
fejezeteihez kapcsolódó zenei játékok gyakorlati megvalósítását segítik: Dr. Gállné Gróh I., M.
Dietrich H. és Szarka Júlia)
Forrai Katalin Ének az óvodában könyve új kiadásának anyagára épített közös játék a
résztvevő pedagógusokkal – mikrocsoportos játékok, a zenei képességfejlesztéshez
kapcsolódó játékhelyzetek elemzése.

3. A magyar Individuálpszichológiai (ip) Egyesület ebben az évben ünnepli újjáalakulásának
25. Évfordulóját, amelyre XXI. VÁNDORGYŰLÉST szerveztek
Téma:
Az elembertelenedő, elidegenedő világban, az együttélésért! EGYÉN, PÁR, CSALÁD,
KÖZÖSSÉG. Önérték, bizalom, biztonság, szolidaritás.
Helyszín: Vakok Általános Iskolája és Diákotthona - Nádor terem, BUDAPEST XIV. kerület,
Ajtósi Dürer sor. 39.
Időpont: 2016. November 18-19.
Előadók-előadások:

III.

 Kende B. Hanna - Hivatásunk egy elembertelenedő, elidegenítő világban
 Dr. Petróczi Erzsébet Ph.D. - A digitális forradalom hatása napjainkban
 Szebeni Viola - Örökségeink- testre szabva
 Némethné Gosztola Anita - MAROSI DR. MÁDAY ISTVÁN MUNKÁSSÁGA
 Benczéné Tímár Irén - Múltunk, jelenünk és jövőnk integrálása a családi együttélésben
 Antal Gábor - „A régi és új módszerek kombinálása a serdülők segítése céljából:
individuálpszichológia és kaland alapú tanácsadás” (angol cikk ismertetése)
 Oláh Ibolya - A korai emlékek megközelítésmódjai a terápiás folyamatban
 Csorba János Ph.D. habil. - Az uruguayi newsletter of de estudios adlerianos 2015.
decemberi szám cikkeinek ismertetése
 dr. Bárány László - Pszichológiai gondolatok magyar és világirodalmi alkotásokban
MŰHELYEK:
I.
Birizló-Szabó Irén - Az intimitás, mint érték teremtő az individuálpszichológiai
párterápiákban, különös tekintettel a pszichés meddőségre
II.
Istvánffy Gabriella - Kántor Nedda - Örökbefogadott gyermekek pszichodráma
csoportja
Szélesné dr. Ferencz Edit Ph.D. - Individuálpszichológia – pozitív pszichológia – pozitív
pedagógia
Kerekes Tímea – Bátorító pedagógia az óvodai nevelésben
Üvegesné Ozorai Hortenzia - Életstílus- és szorongás-kérdőíves felmérés a pápai Türr István
gimnázium és kollégium 10. évfolyamán

IV.
Nagyné Bejczy Emőke - Önérték gyökerek, privátlogika – ip rendszerszemléletű
esetfeldolgozás
IV.
Benczéné Tímár Irén - Individuálpszichológiai szemléletű családterápia
szimbólumokkal
V.
dr. Jelinek Katalin - "Közös a cél! – az individualpszichológia a coaching szemüvegén
keresztül"

4. A Magyar Pedagógiai Társaság 2016-ban ünnepli megalapításának 125. évfordulóját. A
Magyar Pedagógiai Társaság és a BME Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézete
– Sólyom László Magyarország volt köztársasági elnökének védnökségével Téma: „A PEDAGÓGIA ÚJ DIMENZIÓI” címmel
Időpont: 2016. november 29-én
Helyszín: a BME Q épületben
Előadók-előadások:
Levezető elnök: Benedek András
 Köszöntő: Sólyom László Magyarország volt köztársasági elnöke
 Nusser Zoltán: Agykutatás, neurobiológia a megismerésről, a tanulásról és a viselkedésről (A
mentális zavarok materiális eredete stb.)
 Pléh Csaba: Mit mond a kognitív tudomány a megismerésről, tanulásról?
 Nyiri Kristóf: "Konzervatív pedagógia a 21. században Alcím: Ismeretmegőrzés, hálózott
tudás, képi gondolkodás"
 Szilágyi Márton: A pedagógus toposza a magyar kultúrtörténetben
 Szekcióbeszélgetések a plenáris előadások témaköreiben az előadók részvételével
A) A tanulóképesség határai és csatornái - a fizikai determináció
A szekcióbeszélgetést vezeti: Kraiciné Szokoly Mária
B) A tudás anyaga versus (?) a megosztás módja, menedzselése
A szekcióbeszélgetést vezeti: Fábri György
C) A digitális környezet, mint a tanulás elsődleges közege
A szekcióbeszélgetést vezeti: Benedek András
 Szekció beszámolók
 Trencsényi László: A Magyar Pedagógiai Társaság hatása a történelemmérlegén

5. Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz
János Tanárképző Központ, 2500 Esztergom, Majer István út 1-3.
Téma: Új kihívások a pedagógiai gyakorlatban
Szekciók:
 ÉRTÉKKÖZPONTÚ NEVELÉS - örök és változó értékek, nevelési hangsúlyok régen és
napjainkban
 MŰVÉSZETEK - a mese, az ének-zene, a gyermektánc, a képzőművészet
 ANYANYELVI ÉS IDEGENNYELV OKTATÁS - párhuzamosság, fáziseltolás
 CSALÁD, ÓVODA, ISKOLA - átmenetek, egymásra való hatások, változások, elvárások






ZAVAROK, GONDOK, PROBLÉMÁK A NEVELÉSI SZÍNTEREKEN - eddig ismeretlen jelenségek és
kezelési módjuk
Előadó: Körmöci Katalin: 16 éve vezettük be az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját eredmények és gondok a megvalósításban
A VILÁG MEGISMERÉSE - a természet- és társadalomtudományok szerepe a
kisgyermekkorban
"HANGOK A TEREPRŐL" - a gyakorlati tapasztalatok megosztásának fóruma

6. Helyszín: Eger, Eszterházy Károly Egyetem, Eger.
Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Időpont: 2016. november 22.
Téma: Az óvodás gyermekek mindenek felett álló érdekeit képviselő nevelőmunka jelenlegi
megvalósulása az óvodában adatgyűjtés tükrében
Előadó: Körmöci Katalin

7.
Helyszín: Nyáregyházai Óvoda
Időpont: 2016. november 23.
Előadó: Körmöci Katalin- A projekt módszer a gyakorlatban

Friss hírek a tanfelügyeletről - önértékelésről, minősítésről
Tudósító: Pivókné Gajdár Klára, szaktanácsadó, tréner
Megjelentek az újabb módosított Kézikönyvek!
Az Oktatási Hivatal közzétette honlapján a miniszteri döntés alapján egyszerűsített és
csökkentett elvárásokat tartalmazó, 2017. évi tanfelügyeleti és önértékelési eljárásokat
szabályozó, módosított tanfelügyeleti és önértékelési kézikönyveket
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi, vezetői és
pedagógus önértékelés feladata és célja, hogy a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint
az intézmények értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai
fejlődését.
A tanfelügyeleti látogatásokkal és a pedagógusok önértékelési feladataival járó terhek
felülvizsgálatát és a szakmai egyeztetéseket követően egyszerűsödnek a tanfelügyeleti és
önértékelési eljárások, amelyek egy része, már a 2016. évi önértékelések és tanfelügyeleti
eljárásokban alkalmazásra kerültek. Folytatva ezt a munkát, a 2017. január elsejétől
megvalósuló tanfelügyeleti látogatások és önértékelések eljárásrendje, az alkalmazott
eszköz- és elvárásrendszer több ponton módosul, ezzel is támogatva az egyszerűbb
eljárásrend alkalmazását és az érintettek adminisztrációs terheinek csökkentését.
A miniszter által jóváhagyott, a 2017. január elsejétől megvalósuló tanfelügyeleti látogatások
és önértékelések eljárásrendjét tartalmazó, módosított tanfelügyeleti és önértékelési
kézkönyvek az oktatas.hu/kiadvanyok oldalon érhetők el.
•
Tanfelügyeleti kézikönyvek (módosított, negyedik kiadás)
•
Önértékelési kézikönyvek (módosított, harmadik kiadás)

Fontos változás, hogy mind a tanfelügyelet, mind az önértékelés esetében csökkent az
értékeléskor használt elvárások száma Továbbá az önértékelést támogató informatikai
rendszer lehetővé teszi, hogy az intézmény a sajátosságait figyelembe véve módosítsa,
intézményére szabhassa a kézikönyvekben található egységes elvárásrendszert és az így
kialakított elvárásrendszer alapján végezhesse el az intézményi önértékeléseket.
2017-ben várhatóan 2438 vezető (intézményvezető, tagintézmény-vezető, intézményegységvezető) és 1950 intézmény országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre kerül sor.
Az OH honlapjáról a 2017. évi minősítésre jelentkezőkről
Mintegy 13000 pedagógus töltötte fel portfólióját az Oktatási Hivatal elektronikus
rendszerébe a 2017. évi minősítési eljárás keretében
Az Oktatási Hivatal tájékoztatta a köznevelési ágazat érintett szereplőit, hogy a 2017. évi
pedagógusminősítési eljárásban részt vevő pedagógusok e-portfólió feltöltési határideje
2016. november 25-én lezárult. Az e-portfólió feltöltésére szolgáló informatikai felület
működése a feltöltés teljes időtartama alatt zavartalan volt. Az Oktatási Hivatal folyamatba
építetten, intenzíven segítette a 2017. évi minősítésben érintett pedagógusokat mind
technikai és mind szakmai vonatkozásban is előzetes tájékoztatókkal, felkészítő képzésekkel,
elektronikus és telefonos tanácsadással. A pedagógusok felkészítésének fontos eleme volt,
hogy több alkalommal elektronikus úton és közvetlenül figyelemfelhívó tájékoztatást kaptak
az Oktatási Hivataltól a minősítésben érintettek a portfóliójuk zárásának időpontjával és az
elvégzendő feladataik vonatkozásában.
A 2017. évi minősítési tervbe az oktatásért felelős miniszter felhívása alapján összesen 35.000
pedagógusnak lett volna lehetősége jelentkezni, a lehetséges érintettek közül mintegy 22.000
pedagógus került be végül a minősítési eljárásba.
A Rendelet alapján a minősítési eljárásokban szereplő ideiglenes Pedagógus II., valamint
2016. szeptember 1-jén 7 évvel az öregségi nyugdíj előtt álló pedagógusok (akik nem
rendelkeznek sikertelen minősítési eljárással) törlésre kerültek a minősítési tervből és a
jogszabályok alapján minősítés nélkül átkerülnek a magasabb Ped.-II fokozatba 2017. január
1-ével. A korábbi eljárást sikertelen eredménnyel záró pedagógusok részére a Rendelet
alapján rendkívüli eljárást szervez az Oktatási Hivatal, melynek keretében 287 pedagógus tölti
jelenleg az e-portfólióját.
A portfóliója feltöltését 2016. október 12-én így 12.991 fő pedagógus kezdhette meg.
Az Oktatási Hivatal elektronikus felületére feltöltött dokumentumok elsődleges ellenőrzését
követően az Oktatási Hivatal megállapította, hogy az érintett pedagógusok 93%-a
véglegesítette portfólióját. Számukra a portfólióvédés 2017. évre szóló időpontja már
nagyrészt publikálásra is került, illetve a 2017. év júniusig tartó időszakára vonatkozóan 2016.
december 15-éig jelenik meg a Hivatal pedagógusminősítést támogató informatikai
rendszerében. Az érintett pedagógusokat, intézményeket és a minősítések lebonyolításában
közreműködő szakértőket, intézményvezetőket az Oktatási Hivatal folyamatosan tájékoztatja
a feladataikról.
(forrás: oktatásihivatal.hu)

