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                                       Munkatársaim 

„Minden munkátokat szívvel-lélekkel 

végezzétek, mint akik nem embereknek, 

hanem az Úrnak dolgoztok”   

                                             Kolossé 3;23 



Munkahelyem a Református 

Pedagógiai Intézetben 

 A debreceni telephelyen 

 A Tiszántúli Református  

Egyházkerület Püspöki 

Hivatalának irodaházában 



Mottóm: 

„ A szakértő olyasvalaki, aki egyre több mindent tud egyre 

kevesebb dologról.”       Nicolas Murray Butler  

 

 
Bemutatkozás:                        
 Óvodapedagógus, közoktatási vezető, köznevelési szakértő vagyok. 

 A Jó Pásztor Református Óvoda alapító intézményvezetője voltam 6 évig.  

 2013. szeptember 1-től a Református Pedagógiai Intézetben pedagógiai 

előadó vagyok. 78 református óvoda szakmai irányítását látom el. 

 

Elsődleges szakmai szolgáltatási területem: 

     az óvodai  szaktanácsadás és a hozzá kapcsolódó területek: tanügy-

igazgatási tanácsadás és pedagógiai tájékoztatás.  

 Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő - trénerként oktatok az 

Oktatási Hivatal által szervezett ”Tanfelügyeleti szakértők felkészítése a 

pedagógiai- szakmai ellenőrzésre” és a „Szakértők felkészítése a 

pedagógusminősítésre”, valamint a „ Kisgyermekkori nevelés támogatása” 

projekt keretében az óvodapedagógusok képzésén.  



Pedagógiai-szakmai szolgáltatás 

törvényben meghatározott feladatai 

 pedagógiai értékelés 

 szaktanácsadás 

 tanügy-igazgatási szolgáltatás 

 pedagógiai tájékoztatás 

 pedagógusok képzésének, továbbképzésének és 

önképzésének segítése, szervezése 

 tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, 

összehangolása 

 tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat működtetése 

 lemorzsolódás megelőzése 



A  református pedagógiai szakmai 

szolgáltatás szerepe a református  

köznevelés rendszerében 

Alapfunkciója: a  református nevelés-oktatás 

eredményességének elősegítése  

 a pedagógusoknak 

 az intézményvezetőknek 

 nevelési-oktatási intézményeknek 

    nyújtott közvetlen vagy közvetett támogatások révén 



A pedagógiai szakmai szolgáltatásokat 

használó célcsoportom 

1.Felhasználók 

 óvodapedagógusok, óvodavezetők, intézmények  

 fenntartók 

2. Igények forrása: 

 az óvodapedagógusok szakmai adottságai,tapasztalatai  

 a vezetői támogatás szintje, minősége 

3. Központi erőforrások: 

  tudásbázisok partneri együttműködése 

4. Az érintettek személyes elkötelezettsége,  

 együttműködése 



Szaktanácsadói tevékenységem 
 

 Egyéni  

 Szükségletalapú  

 Fejlesztő célú  

 Támogató  

 Segítő  

 



 
Óvodapedagógusok támogatása az 

előmeneteli rendszerben  

 
 

Miben segít a  minőségfejlesztő szaktanácsadó?  

 a portfólió összeállításában  

 az önreflexióban  

 a szakmai fejlesztési terv és az intézkedési  terv 

kidolgozásában  

 a  folyamatos szakmai fejlődés lépéseinek 

meghatározásában 

  az óvodához és a  szakmai tevékenységhez kapcsolódó 

szakmódszertani és általános módszertani ismeretek 

gyakorlatban történő alkalmazásában erősségek és  a 

fejleszthető területek meghatározásában 

 



Szaktanácsadásban feladataim 

 A nevelési, pedagógiai módszerek megismertetése és 

terjesztése (pedagógiai program, jó gyakorlatok) 

Intézményvezetők munkájának koordinálása. 

o Rendezvények  szakmai szervezése,konferenciák 

levezetése 

o Óvodavezetői értekezletek 

Szakmai, interaktív előadások 

Jó gyakorlatok megismertetése 

Nevelőtestületi horizontális képzések 

Szakmai napok 

Országjáró,nevelési évindító tanácskozások-szekciók 



Tanügy-igazgatási 

szolgáltatási tevékenységem 

 Tanügy-igazgatási segédanyagok 

 Egyedi tanácsadás 

 Óvodavezetői értekezlet 

 



Tanügy-igazgatási feladataim az óvodai 

szakterületen belül 

 jogi információk nyújtása  

 az óvodai pedagógiai program 

    készítésében való közreműködés 

 vezetői programok véleményezése 

 fenntartóknak óvodaindításával  

     összefüggő konzultációk 

o tájékoztató segédanyagok 

    biztosításával 

 



1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

o publikációs tevékenységek ( recenzió,tanulmányok) 

o konferenciaszervezés, előadások tartása        

o továbbképzések - Óvodavezetői értekezlet 

o egyéni szaktanácsadás 

o Református Óvodák Kárpát-medencei  Szakmai     

   Találkozójának szervezése, lebonyolítása 

o OH szakértői, óvodapedagógus képzések - tréneri       

   feladatok  

  



2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése 

és a megvalósulásukhoz kapcsolódó önreflexiók 

 
Tervező tevékenység: 

 Éves személyes munkaterv 

 Heti feladatterv   

 Országos Óvodavezetői Értekezlet  éves 

munkaterve 

 

Visszacsatolás: 

o Heti munkaidőtükör 

 Rendezvényi elégedettség-mérések 

 Önértékelés 

 



Partneri elégedettségmérés-rendezvényeink 

színvonala a 2016/2017. nevelési évben 

  Óvodapedagógusok szakmai találkozója: 86% 

 Óvodavezetők értekezlete: 75% 

 Portfólió forródrót: 64% 



3. A tanulás támogatása 
 

PSB – képzések, portfólió „forró drót” 

Módszertani rendezvények – Szakmai Találkozók 

Intézményi jó gyakorlatok bemutatása 

 





4. Személyiségfejlesztés- esélyteremtés 

    EFOP képzések 

Szakmai területem:  
oMozgásfejlesztés 

oKiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek integrált nevelése 

o Egyéni Bánásmód 

o Művészeti nevelés 

 



Szakmai elismeréseim 

     VI. Innovációs Nap Hajdúböszörmény 

 

  „Fejlesztő pedagógia” szekció  - I. díj  

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet Különdíja  

 

 Téma: Korszerű mozgásfejlesztés óvodáskorban 

  A pályamunka címe: A mozgás-érzet, a beszéd ritmus-érzet 

összekapcsolásának gyakorlása a csoportomban 



5. Közösségfejlesztés 
Református specifikum 

A keresztyén szellemiségben való  nevelés- hitéleti 

nevelés az óvodában, előadások 

 Óvodavezetők csendes napja - Pécel 

 Óvodapedagógusok Országos Szakmai Találkozója –

Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

 ACSI Országos Szakmai Konferencia – Budapest 

 ACSI Regionális Szakmai Napok – Rákoscsaba 

 ACSI „Hatékony módszerek a keresztyén óvodai 

nevelésben”- nevelőtestületi horizontális képzés 

tréneri közreműködés 



 

6. Pedagógiai folyamatok értékelése, 

elemzése 

 Teljesítményértékelés: 

o önértékelés,vezetői értékelés 

 TANFELÜGYELETI PROTOKOLL SZERINTI 

INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉSEK 

 „PAJZS 2015 - 2017” 

o Mérés - értékelés az óvodában - 

elméleti modul 

Partneri elégedettségmérés: 

o  minden rendezvényünk után 

o  nevelési év végén  

 



7. Kommunikáció és szakmai 

együttműködés 

IKT kompetenciák: napi online kommunikáció a 

kollégákkal,partnerekkel 

 Országos Óvodavezetői Értekezleteken 

 Szakmai előadásokon, konferenciákon 

 Szakmai napokon,szakmai találkozókon 

 Nevelőtestületi képzéseken 

 Egyéni szaktanácsadás alkalmával 

 A Kisgyermekkori nevelés óvodai szakmai 

folyóiratban 

 Mediárium,a  DRHE folyóiratában 

 



8. Elkötelezettség és szakmai 

felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 Nevelés és oktatáskutatás – DE projektjeiben 

Koragyermekkori nevelés, valamint a reziliens 

iskolák – iskolai lemorzsolódás témaköreiben 

 Református óvodák egyházzenei 

énekgyűjteményének módszertani 

segédanyagának megjelentetése 

 Óvodai minta-dokumentumgyűjtemény 

elkészítése 

 Szakdolgozatok opponálása és konzulens 

feladatainak ellátása 

 Államvizsga bizottsági feladatok  



Hitvallásom 

„ Akik az Úrban bíznak , erejük megújul, 

szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és 

nem lankadnak meg, járnak és nem 

fáradnak el.” Ézsaiás 40, 31 



Köszönöm  a megtisztelő figyelmet! 


