Pivókné Gajdár Klára, óvodai szaktanácsadó

Összefoglaló tájékoztatás a Pedagógiai Oktatási Központok (POK)
Tavaszi Pedagógiai Napjairól – kiemelve az óvodákat érintő programokat

Az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai 2018. március 7. és április 20. között
szervezték meg a pedagógusok számára gazdag lehetőségeket nyújtó szakmai rendezvényeiket a
Tavaszi Pedagógiai Napok keretében.
Ezúttal kifejezetten a:
 gyakorlati, módszertani pedagógiai munka megújítása,
 a tanórai innováció és a digitális technológia lehetőségeinek bővítése,
 a neveléshez kapcsolódó pszichológiai, gyógypedagógiai, az együttnevelést segítő módszerek
és programok álltak a Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvényeinek a középpontjában.
Országszerte több száz bemutatóóra, szakmai műhelymunka, workshop adott alkalmat a
pedagógusoknak szakmai tapasztalatcserére, ugyanis az Oktatási Hivatal 42 bázisintézménye
mutatta be az érdeklődőknek saját bevált jó gyakorlatait. A kínálatban kulturális programok, szakmai
fórumok, versenyek, továbbképzések, valamint a jelenleg megvalósítás alatt álló európai uniós
forrásokból megvalósuló köznevelési projektek bemutatása is szerepelt.
A Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvényei egyre vonzóbb szakmai találkozóhellyé válnak az
óvodákban, a különböző iskolatípusokban dolgozó pedagógusok, a felsőoktatási szakemberek,
oktatók, kutatók, az oktatásirányítás képviselői, valamint a társterületek, így a szociológia, a
pszichológia, az egészségtudomány szakértői számára.
Az Oktatási Hivatal – szándékai szerint – összefogja és szervezi, támogatja a köznevelés, az iskola
rendszerű szakképzés és a felsőoktatás keretében folyó pedagógusképzés szereplőit, bevonva az
érintett szakmai ágazatokat, minisztériumokat, intézményfenntartókat annak érdekében, hogy
bővüljenek a pedagógusok és az intézmények közötti kapcsolatok, továbbá megvalósulhasson a
szakmai tapasztalatok tág körben történő megosztása és a hálózati együttműködések erősítése. Ennek a
törekvésnek kiemelkedő eseményei a tavaszi pedagógiai napok, melyek rendezvényeiről részletes
beszámolók a Pedagógiai Oktatási Központok honlapjain olvashatók.
Néhány kiemelés:

















A Budapesti POK 2018. április 17–19-én Tavaszi Pedagógiai Napokat szervezett. A
rendezvény fókuszában a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók támogatása, valamint
a digitális pedagógiai kultúra állt. A témáról előadásokat hallgathattak az érdeklődők a
plenáris konferenciákon, és jó gyakorlatokat ismerhettek meg az Oktatási Hivatal
bázisintézményeinek, szaktanácsadóinak közreműködésével.
A Békéscsabai POK a Tavaszi pedagógiai napokat 2018. március 22. és április 18. között
tartotta meg a következő tartalmi tagolásban: Szakértők és Szaktanácsadók Fóruma Bázisintézményi programok - Pedagógiai Műhelymunkák.
A Debreceni POK 2018. március 26. és április 26. között szervezte a Tavaszi Pedagógiai
Napokat. Az előző évek tapasztalatait és az igényeket vették figyelembe, amikor az új oktatási
módszerek, az innovációk, a szakmai, gyakorlati tudásmegosztást tűzték célként a programok
összeállításánál. A rendezvénysorozat lehetőséget teremtett arra is, hogy a bázisintézmények
jó gyakorlataikat, innovációikat – bemutatóóra, műhelyfoglalkozás, előadás keretében –
bemutathassák.
A Győri POK 2018. március 19-23-án tartotta Tavaszi Szakmai Pedagógiai Napjait. A
Komárom-Esztergom megyei óvodai kínálatból: Tehetséggondozás az óvodában –
Pedagógusminősítés.
A Bázisintézmények programjaiból: Pedagógusok, nevelőmunkát segítők munkájának
mérése, értékelése (módszer, eszközbemutató) - Pedagógiai tervezés – helyileg kidolgozott
óvodai csoportnapló bemutatása.
Szakmai műhely: Labdajátékok az óvodában - Tehetséggondozás – rajz, kézimunka - Népi
gyermekjáték az óvodában - Anyanyelvi játékok az óvodában.
A Miskolci POK2018. április 26-án Tavaszi Pedagógiai Napcímmel konferenciát szervezett
Borsod-Abaúj-Zemplén megye köznevelési intézményeinek. A rendezvény célja, hogy a
köznevelési intézmények vezetői, pedagógusai, a szaktanácsadók és a szakértők a köznevelés
aktuális kérdéseiről ismereteket szerezzenek. Az óvodai szekcióban az Óvodáskorú
gyermekek fejlődésének nyomon követésével ismerkedhettek meg a résztvevők.
A Nyíregyházi POK 2018. április 10. – április 20. között rendezte meg a Tavaszi
Pedagógiai Szakmai Napok programjait. A rendezvénysorozat célja, hogy a közös szakmai
párbeszéd, tapasztalatcserék, közös képzések járuljanak hozzá, a pedagógusok pedagógiaimódszertani kultúrájának bővítéséhez, a „jó gyakorlatok" megosztásához, elterjesztéséhez a
bemutató órákon, előadásokon és műhelyfoglalkozáson.
A Székesfehérvári POK2018. április 11. – 2018. április 26. között rendezte meg a Tavaszi
Pedagógiai Szakmai Napok rendezvénysorozatát, melynek fókuszában abázisintézményeink
bemutatkozása mellet a digitális pedagógiai kultúra, a tehetséggondozás és a lemorzsolódással
való veszélyeztetettség megelőzésének témája áll.
A Szolnoki POK Tavaszi Pedagógiai Napok óvodai programjai 2018. április 16-27 között:
Népmesekincstár a nevelés-oktatás szolgálatában - Bázisintézményi pedagógiaimódszertani jó gyakorlatok megosztása - Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére
és oldására.



A Zalaegerszegi POK 2017. április 24. és május 12. között tartotta zajlottak a Tavaszi
Pedagógiai Napok Zala és Vas megyében, összesen 40 helyszínen, 65 program, szakmai
műhelymunka, foglalkozás került meghirdetésre. Zala megyében összesen 31 programot
hirdettek meg, ebből 24 program valósult meg 144 fő létszámmal.



Vas megyében összesen 34 programot hirdettek meg, ebből 25 program valósult meg 181
fő létszámmal. A Pedagógiai Szakmai Napok keretében is céljuk volt, hogy a
mesterpedagógus szaktanácsadóink szakmai tudását, azt a többlettudást, szakmaiságot, mellyel
szaktanácsadóik rendelkeznek, a pedagógusok széles köre számára elérhetővé tegyék, és
megismertessék.

(forrás: oktatas.hu )

