
Szakmai konferenciánk részletes programja:
9.30-tól Regisztráció

10.00–11.30 AZ IGAZGATÁS ÉS A FOGLALKOZTATÁS 2019/2020. NEVELÉSI ÉVET ÉRINTŐ  
ÚJ SZABÁLYAI A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK TÜKRÉBEN

 } Az óvodáztatási kötelezettség alóli felmentés új anyagi és eljárási szabályai } A tankötelezettség megkezdé-
sének megváltozott kivételi normái } Az intézményvezetői életpálya-modell új elemei: a differenciált intézmény-
vezetői pótlék és az ösztönzési kereset-kiegészítés } Az intézményvezetői megbízás feltételrendszerének újdon-
ságai } A pedagógusok kereset-kiegészítési lehetőségeinek bővülése: a céljuttatás } A nyelvvizsga hiánya miatt 
diploma nélkül alkalmazott pedagógusok besorolásának új szabálya } A továbbképzési kötelezettség pedagógusok 
előmeneteli rendszerét érintő új szabálya } Az óraadói megbízási szerződés keretében alkalmazott pedagógusokra 
vonatkozó új előírás } Az óvodai szociális segítő feladatspecifikációjának pontosítása } Változások az óvodázta-
tási kötelezettség hatálya alá eső gyermekek nyilvántartása terén } A magán, nemzetiségi és egyházi fenntartású 
óvodák nyilvántartásba vételére és működési engedélyezésére vonatkozó új eljárási szabályok } A munkavállaló 
személyes adatainak munkáltató általi kezelésének nóvumai – Kozák András, köznevelési szakértő

11.30–11.45 Kávészünet

11.45–13.15 A GYERMEKNEVELÉS VALÓS VESZÉLYEI ÉS JÓ LEHETŐSÉGEI
 A gyermek énképe az első 6-7 évben alapozódik meg, amelyben kulcsszerepe van a családi nevelésnek, és  

az ezt kiegészítő óvodai nevelésnek. A jelenlegi társadalmi környezet számtalan valós veszélyt rejt magában  
(pl. számítástechnikai eszközök, reklámok, gyógyszerek). Az eredményes neveléshez szükséges megérteni ezeknek 
az eszközöknek, szereknek a gyermekre kifejtett hatását, az esetleges függőség kialakulásának lépéseit, hogy  
a megelőzés és a gyermeket nevelő felnőttek együttműködése tudatos legyen. Az előadás főbb pontjai:  
} A gyermek egészséges énképének alapjai } A fejlődés törvényszerűségei } A gyermeknevelés aktuális  
környezetének lehetőségei és veszélyei } Televízió, számítógép, tablet, okostelefon, cukorkák, gyógyszerek  
} A család szerepe a gyermek boldogulásában } Az ösztönös és a tudatos gyermeknevelés } Az óvoda–család 
kapcsolat korszerű lehetőségei – Antal Judit, mentálhigiénés óvodai szaktanácsadó, közoktatási szakértő

13.15–14.00 Ebédszünet

14.00–15.30 „A GYERMEKNEK MESE KELL” – A MESÉK, TÖRTÉNETEK SZEREpE AZ ÓVOdÁSKORÚ GYERMEKEK 
pROSZOcIÁLIS FEJLESZTÉSÉBEN 

 A proszociális magatartásformák (pl. segítségnyújtás, megosztás, együttműködés, támogatás, védelem, aggódás, 
vigasztalás, kárpótlás, előzékenység, részvét) elsajátítása a társas fejlődés fontos feladatai közé tartozik.  
Az előadás a mesék kedvelésének gyermeklélektani okaiból kiindulva azt veszi számba, hogyan használhatók fel  
a mesei narratívák a szociális kompetenciák fejlesztésben. Népmesék, műmesék, elbeszélések sorával igazolja, hogy 
a szociális kompetenciákat alkotó motívumrendszer fejlesztésében a funkcionális nevelésnek kell dominálnia, mivel 
a mese személyiségfejlesztő hatása didaxis nélkül valósul meg a legeredményesebben. 
dr. Jenei Teréz, főiskolai tanár, Nyíregyházi Egyetem

15.30–16.00 ÓVOdAI ÉVKEZdÉS A FENNTARTÓ SZEMÉVEL
 } Törvényi változások } Finanszírozási kérdések } Gyermekvédelmi feladatok  

} Mit tehet a fenntartó a hátrányok csökkentése érdekében? – dr. Krizsai Anita, osztályvezető,  
Nyíregyháza Megyei Jogú VárosPolgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály

Együttműködő partnerünk  
az Observans Képzési Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság

TUDÁSESSZENCIA
Szakmai konferencia
Nyíregyháza, 2019. szeptember 25.

Válasszon hatékony utat a felkészüléshez,  
ízlelje meg a tudás almáját!

Inventum Tudástár Kft., Postacím: 1081 Budapest, Szilágyi u. 3. I/3. 
Tel.: 06-1-239-4653 • Fax: 06-1-700-2463 • e-mail: info@inventum.hu • www.inventum.hu

Óvodai szakmai útmutató az új nevelési év aktualitásaihoz

Helyszín:  Nyíregyháza, Vikár Sándor Zeneiskola (4400 Nyíregyháza, Kürt u. 5–11.) 
 A szünetekben kávét, teát, ásványvizet, üdítőket és szendvicsebédet szolgálunk fel vendégeinknek.
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