
Szakmaiság, keresztyénség, értékek, jó gyakorlatok

Tudásmegosztás

Hálózatosodás

Támogatás



Keresztyén nevelés lehetőségei a
református óvodákban 

Kapcsolatok kiépítésének 
gyakorlati lehetőségei

Jó gyakorlatok gyűjteményeReformátus Óvodák közös 
programjai

Továbbképzési lehetőségekMűködési, törvényességi 
ismeretek

Gyakran Ismételt Kérdések



- Az újonnan induló református óvodák segítése

- Az óvodákról, értékeikről lesz egy körkép.

- Egymás segítése a jó gyakorlatokkal, ötletekkel, szakmai 
anyagokkal. Ezzel nőhet a beküldő óvoda presztízse.

- A látogatás során a felmerülő szakmai kérdésekre 
szaktanácsadásként, pedagógiai tanácsadásként
válaszadás 



- Minták a keresztyén nevelés céljának, 

alapelvének megfogalmazásához

- Részlet a Pedagógiai Programból

- Ajánlott bibliai történetek, korosztályi 

bontásban

- Bibliaismereti foglalkozás menete

- Bibliaismereti foglalkozás tervezése

- Rövid négysoros imádságok



- Hogyan tanítsuk a gyermekeket imádkozni –

Gyakorlati tapasztalatok gyűjteménye

- Keresztyén énekgyűjtemény

- Gyakorlati minták, hogyan épülhet be a 

bibliaismereti téma a komplex tevékenységek 

közé

- Ünnepekre való készülés

- Ünnepi műsorok tervezete



A szülőkkel való személyes kapcsolat kiépítése,    

programok szervezésének gyakorlati ötletei

(Tapasztalatok gyűjteménye) 

Fenntartóval való kapcsolatépítés tapasztalatai.

Gyülekezet programokban való részvétel sajátosságai az 

óvodákban.

Tanácsok a munkatársi közösség – mint    

keresztyén közösség  kialakításához



- Szakmai napok

- Óvodavezetői értekezletek

- Műhelymunkák





- A felületre óvodánként, az óvoda neve alatt 

kerülne fel az információ. – Vízjellel ellátva

- Igényelt témához tartozó tartalma lehívására.  

Pl. Fenntartóval való kapcsolat keresőbe 

beírásakor az összes beírt tapasztalat látható 

lenne.

a cím beírásával, 



: 

- Meghívás esetén személyes 

látogatás során

- Elektronikus úton egy felmérő lap 

kitöltése kerülne beküldésre. 

 Bemutatkozó anyagok, fényképek, 

jó gyakorlatok, szakmai anyagok, 

szakmai munkáról megosztható 

információk, már működő jó 

gyakorlatok, egyéb ismeretek.

Azoknak az anyagoknak 

összegyűjtése, amelyeket 

fontosnak tartotok magatokról, és 

úgy gondoljátok másnak is hasznos 

lehet



- Szakmai team segítségével a beküldött anyagok 

áttekintése feltöltése a felületünkre, ahonnan a 

megnyitás után hozzá férhető mindenki számára. 



Köszönjük szakmai tudásoddal, tapasztalatoddal 

segíted a református óvodákat

Köszönjük az együttműködést, a nyitottságot az 

innovatív módszer megvalósításához
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