
Az Oktatási Hivatal óvodai bázisintézményeinek programjai Budapesten és Pest megyében 

2022. február 

A program 
időpontja 

A program címe A program rövid tartalma 
A program 
helyszíne 

A programfelelős neve 
Jelentkezés módja, 

határideje 
Egyéb információ 

2022. 02. 21. 

9:00-11:00 

A tartásjavító 

torna feladata az 

óvodai 

mozgásnevelés 

rendszerében 

 

(jelenléti 

bemutató 

foglalkozás és 

konzultáció; 

maszk viselése 

kötelező) 

Az óvodákban egyre több gyermeknél 

fedezhetők fel mozgásszervi elváltozások. 

Mindez arra figyelmeztet bennünket, 

hogy fordítsunk fokozott figyelmet már az 

óvodában a prevencióra, amelyben fontos 

szerepet tölt be a gimnasztika, a 

tartásjavítás, a has-és hátizom erősítése 

játékos és utánzó formában. 

Váci Deákvári Óvoda 

Székhelyintézmény 

2600 Vác,  

Deákvári főút 34. 

Terék Ágnes  

intézményvezető 

 

A bemutató foglalkozást, 

konzultációt tartja: 

Schrempf Ferencné  

óvodapedagógus 

E-mailben: 

deakvari.ovoda.vac@g

mail.com  

Határidő: 

2022. február 18. 

 

Maximum létszám: 

10 fő  

A levél tárgyában 

kérjük feltüntetni. 

Bázis regisztráció 

2022. 02. 24.  

13. 00 óra 

Komplex 

művészeti 

projektek a 

környezeti 

nevelésben 

 

(online előadás, 

konzultáció) 

Bemutatásra kerülnek olyan újszerű 

megoldások és gyakorlatok, melyek a 

környezetei nevelésben tervezhető és 

alkalmazható komplex művészeti 

projektek részeként emelhetők be a 

pedagógiai munkába.  

(Képi anyag és projekt tervek 

felhasználásával.) 

Nagykovácsi 

Kispatak Óvoda 

2094 Nagykovácsi, 

Kaszáló utca 16-18. 

Szabó Orsolya 

intézményvezető 

 

Az előadást és a 

programot tartják: 

Horváth-Meszes Bettina  

Karczewicz Dóra 

óvodapedagógusok  

E-mailben: 

kispatak.nagykovacsi@

gmail.com 

Határidő:  

2022. február 21.  

 

Maximum létszám: 

20 fő 

A levél tárgyában 

kérjük feltüntetni. 

Bázis regisztráció 

2022. 02. 28. 

9:00-11:00 

 

„Érzékeny 

évszakok” 

 

 

(online előadás és 

konzultáció) 

Évszakokhoz kötődő érzékenyítő játékok 

vegyes életkorú csoportban,  

elmélet és gyakorlat videókkal, képekkel 

kiegészítve. 

 

Zuglói Egyesített 

Óvoda Óperenciás 

Tagóvodája 

1148 Budapest, 

Bolgárkertész utca 

12. 

Horváth Tamásné 

tagintézményvezető 

 

Kutiné Panyor Andrea 

óvodapedagógus 

 

E-mailben: 

operencias@zugloiovod

a.hu  

Határidő:  

2022. február 21. 

 

Maximum létszám: 

15 fő 

 

A levél tárgyában 

kérjük feltüntetni. 

Bázis regisztráció 

 

A jelentkezésnél 

 e-mail cím megadása 

szükséges a meghívó 

link elküldéséhez. 

 

 

Budapest, 2022. január 31.             Márton Gyöngyi 

              Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ  

                     bázisintézményi kapcsolattartó 
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