Körmöci Katalin
 az Óvodai Nevelés főszerkesztője
 ELTE-TÓK ny. mestertanára
 főiskolai oktató: neveléstudományok,
matematika módszertan, óvodai
gyakorlat
 nyugdíjas
 egyéni vállalkozó
 hazai és külhoni konferenciák szakmai
továbbképzések szervezője, előadója
 óvodapedagógiai szakkönyvek
szerzője és szerkesztője

Végzettség:


1969. tanítói (Budapesti Tanítóképző Főiskola)



1972. matematika tanári (Eger Tanárképző Főiskola)




1972. Oklevél számítógép programozó (SZÁMOK)
1981. pedagógia oktatói (ELTE Bölcsészettudományi Kar)

Korábbi munkatapasztalatok:
•
tanító (XVIII. Podhorszky u. Ált. Isk.)
•
matematika módszertan oktatása óraadóként (Mozgássérültek Nevelőképzőjében)
•
1975-1981. Országos Pedagógiai Intézet munkatársa az Óvodai és Alsótagozati Osztályon
•
1981-1983. általános iskolai (felső tagozaton) matematika tanítása, Természettudományos
Munkaközösség vezetője (X. ker. Pataky tér 1. Általános Iskola)
•
1983-1993. pedagógia, matematika módszertan, gyakorlatvezetés, matematika tanítása
(Bem József Óvónőképző Szakközépiskola)
•
1988-1990. igazgató helyettes (Bem József Óvónőképző Szakközépiskola)
•
1984-1998. matematika módszertan oktatása (Budapesti Tanítóképző Főiskola
Matematika Tanszék megbízásából, Óvodapedagógus szak óraadóként, majd kinevezett
oktatóként)
•
1993-2007. (BTF, majd ELTE-TÓFK Neveléstudományi Tanszék)
o Pedagógia oktatása: általános pedagógia és didaktika, neveléselmélet, differenciáló
pedagógia, alkalmazott pedagógia, tervezőmunka az óvodában, óvodai gyakorlat vezetése
o Fejlesztő óvodapedagógus szakirányú továbbképzésben való részvétel: képzésvezetés,
differenciáló pedagógia, fejlesztés a környezeti neveléssel és matematikai tevékenységgel
o Környezeti nevelő szakirányú továbbképzésben való oktatói tevékenység: az
óvodapedagógia alapja címmel játékpedagógia, tanulásmódszertan, matematikai
tevékenységek módszertana, komplex – integrált tevékenységek és tartalmak tervezése,
szervezése
o Szakvizsgázó óvodapedagógus fejlesztő modul képzésben differenciáló pedagógia és
matematikai tevékenységek módszertana oktatása
o Vezető óvodapedagógus képzésben képzésvezető, valamint az Intézményvezetés
gyakorlata kurzus kidolgozója, szervezője és vezetője

•

2007-től a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetében óraadó oktató
(matematikai tapasztalatszerzés módszertana) és gyakorlatvezető

Jelenlegi szakmai tevékenységek:
•
•
•
•

Az Óvodai Nevelés szakmai-módszertani lap főszerkesztője vagyok 2007-től
Továbbra is továbbképzések és tanfolyamok előadója
Hazai és külhoni konferenciák, szakmai napok, pedagógiai napok meghívott előadója
Országos Óvodai Szakmai Összejövetelek szervezője, gondozója, lebonyolítója, előadója
(eddig 22 alkalommal)
Óvodapedagógiai könyvsorozat szerkesztése a gyermekek mindenek felett álló érdekében
Óvodapedagógiai szakkönyvek szerzője

•
•
Kutatások:



Tanszéki kutatás: Phare – Roma – óvodai
Önálló kutatás:
*A gyermek szükségleteire épített nevelő-fejlődést elősegítő pedagógiai munka az óvodában
* A gyermek szükségleteire épített tanulás az óvodában
*Az Óvodai nevelés országos alappogramjának megvalósulása
*Projekt módszer az óvodai nevelésben
*Matematikai tapasztalatszerzés az óvodai gyermeki tevékenységekben
*Óvodapedagógiai fogalmak értelmezése

Kitüntetések:



1974. Miniszteri Dicséret
2005. Brunszvik Teréz díj

Társadalmi szervezetek tagsága







1978-tól Bolyai János Matematikai Társulat
1991-től Magyar Szakképzési Társaság
1993-tól Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szakosztály
1996-tól Magyar Óvodapedagógiai Egyesület
1995. óta közoktatási szakértő, szakterület: óvodai nevelés, óvodai matematikai
tapasztalatszerzés
2016-tól Családpedagógiai Egyesület

Publikációk:
• Óvodapedagógiai könyvsorozat szerkesztése a gyermekek mindenek felett álló érdekében
(14 kötet)
• Rendszeresen szakmai cikkek szerzője az Óvodai Nevelés folyóiratban
• Óvodapedagógiai szakkönyvek, kézikönyvek szerzője (Szervezett óvodai tanulási tevékenységek
tervezése, A gyermek szükségleteire épített tanulás az óvodában, Óvodapedagógiai kislexikon,
Kézikönyv a projekt szemléletű óvodai életről, Hová bújt a matematika?: I. Matematikai

tapasztalatszerzés, II. Tervezés, III. Ügyeskedjünk együtt -gondolkodásfejlesztés, Süssünk-főzzünk
együtt, Óvodai kalendárium, A személyes bánásmód kézikönyve)
• Óvodapedagógiai DVD-k tervezése, gondozója
Elérhetőség:




Email: kormoci.katalin@gmail.com
Honlap: www.kormocikatalin.hu
Telefon: 06-20-393-48-91

