
Bázisintézményi program 

Bázisintézmény neve, 

címe: 

Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde 

3860 Encs, Gagarin út 1. 

A bemutatni kívánt 

program címe: 

Kompetencia alapú óvodai program adaptációja óvodánkban 

környezetvédelmi csoportban 

A program időpontja (év, 

hónap, nap, óra) 

2018.03.06. (kedd)  

9:00-12:00 

A program pontos 

helyszíne (címmel 

együtt): 

3860 Encs, Gagarin út 1. 

Katicabogár csoport 

Az előadást/foglalkozást 

tartó személy neve, 

beosztása:  

Kompetencia alapú óvodai program adaptációja óvodánkban 

Előadó: Vajkóné Zsiros Emese 

Kompetencia alapú óvodai program adaptációja óvodánkban 

környezetvédelmi csoportban 

Tevékenységet vezeti: Kovácsné Ákos Erzsébet 

Célcsoport:  óvodapedagógusok 

A résztvevők maximális 

létszáma:  

5-7 fő 

A jelentkezés módja az 

intézményben (e-mail 

vagy telefon): 

oviencs@gmail.com 

A programmal 

kapcsolatban 

felvilágosítást nyújtó 

személy neve, 

elérhetőségei (telefon, e-

mail): 

Vajkóné Zsiros Emese  

oviencs@gmail.com 

A program rövid leírása: 

A program rövid leírása: 

9:00-9:30 Kompetencia alapú óvodai program adaptációja óvodánkban 

folyamat bemutatása, alkalmazással összefüggő dokumentáció megtekintése 

9:30-10:30 Tevékenység irányítás a Katicabogár környezetvédő csoportban,  

10:30-12:00 Reflexió, konzultáció 

 

 

  



Bázisintézményi program 

Bázisintézmény neve, 

címe: 

Ózdi Városközponti Óvodák,  

3600 Ózd, Katona József út 7. 

A bemutatni kívánt 

program címe: 

Drámapedagógia kapcsolódása az óvodai élet mindennapi 

tevékenységeiben-műhelyfoglalkozás 

A program időpontja (év, 

hónap, nap, óra) 

2018.03.13. 14.oo óra 

A program pontos 

helyszíne (címmel 

együtt): 

Ózdi Városközponti Óvodák, 3600 Ózd, Katona József út 

7.sz, emeleti Cica csoportszoba 

Az előadást/foglalkozást 

tartó személy neve, 

beosztása:  

Török Tímea, Kotlóczki Mihályné, Juhász Tamásné 

Célcsoport:  Óvodapedagógusok 

A résztvevők maximális 

létszáma:  

15 fő 

A jelentkezés módja az 

intézményben (e-mail 

vagy telefon): 

katonaovimail.com 

06-48-472-563 

A programmal 

kapcsolatban 

felvilágosítást nyújtó 

személy neve, 

elérhetőségei (telefon, e-

mail): 

Juhász Tamásné-óvodavezető 

katonaovimail.com 

06-48-472-563 

A program rövid leírása: 

Ebben az óvodai csoportban speciálisan alkalmazott drámapedagógia bemutatása azzal a céllal, 

hogy hogyan szolgálja a gyermekek integrációjának elősegítését, illetve, hogy hogyan 

illeszkedik a hagyományos módszerekhez. 

Rövid videók vetítése, amelyben bemutatásra kerül a zömében hátrányos helyzetű 

gyermekcsoportban, hogy milyen drámapedagógiai elemek, játékok segíthetik a külső világ 

tevékeny megismerése, az ének-zene, énekes játék, gyermektánc és a rajzolás, festés, mintázás 

óvodai tevékenységeket. 

A felvételek után elméleti tájékoztatás, tapasztalatok átadása, tapasztalatcsere, majd kérdések-

válaszok, szakmai beszélgetés lehetősége. 



Bázisintézményi program 

Bázisintézmény neve, 

címe: 

Bükkábrányi Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha 

A bemutatni kívánt 

program címe: 

Rajzkiállítás 

Téma: A mozgás öröm 

A program időpontja (év, 

hónap, nap, óra) 

2018. március 19.  

 

A program pontos 

helyszíne (címmel 

együtt): 

Bükkábrányi Napsugár Óvoda Bölcsőde és Konyha 

3422 Bükkábrány, Béke út 28. sz. 

Az előadást/foglalkozást 

tartó személy neve, 

beosztása:  

Kurucz Miklósné – óvodavezető-helyettes  

 

Célcsoport:  Környező óvodák óvodapedagógusai, gyermekei, helyi óvoda 

nagycsoportos óvodásai, óvodapedagógusai 

A résztvevők maximális 

létszáma:  

50 fő 

A jelentkezés módja az 

intézményben (e-mail 

vagy telefon): 

e-mail: abranyovoda@gmail.com 

telefon: 49/335-005 

A programmal 

kapcsolatban 

felvilágosítást nyújtó 

személy neve, 

elérhetőségei (telefon, e-

mail): 

Kurucz Miklósné 

49/335-005 

abranyovoda@gmail.com  

A program rövid leírása: 

Óvodánkban hagyomány, hogy a környező óvodák nagycsoportos gyermekei számára 

rajzpályázatot írunk ki, melyet óvodánkban kiállítunk, majd vándorkiállításként adjuk 

tovább. 
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Bázisintézményi program 

 

Bázisintézmény neve, 

címe: 

Miskolci Batsányi János Óvoda  

3534 Miskolc, Batsányi János u. 2. 

A bemutatni kívánt 

program címe: 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek – tehetségígéretek - 

felfedezése, támogatása a zenei nevelés eszközrendszerével a 

Miskolci Batsányi János Óvoda Mesevár Tagóvodájában 

A program időpontja (év, 

hónap, nap, óra) 

2018. március 21. 

délelőtt 8,00 – 11,00 óráig  

A program pontos 

helyszíne (címmel 

együtt): 

3534 Miskolc Könyves Kálmán u. 34.  

Az előadást/foglalkozást 

tartó személy neve, 

beosztása:  

 Mezei Etelka Tagóvoda vezető és 

Aranyosi Zoltánné óvodapedagógus 

Célcsoport:  Óvodapedagógusok, 

Tanítók 

A résztvevők maximális 

létszáma:  

20 fő 

A jelentkezés módja az 

intézményben (e-mail 

vagy telefon): 

batsanyiovi@gmail.com 

telefonon nem fogadunk el jelentkezést  

A programmal 

kapcsolatban 

felvilágosítást nyújtó 

személy neve, 

elérhetőségei (telefon, e-

mail): 

Soltész Katalin  

batsanyiovi@gmail.com 

Tájékoztatási lehetőség telefonon: 533-400 

A program rövid leírása: 

Miskolci Batsányi János Óvoda Mesevár Tagóvodájában a Kiemelt Figyelmet  Igénylő 

gyermekek – tehetségígéretek – felfedezése, támogatása a zenei nevelés 

eszközrendszerével:  

- gyakorlati bemutató és  

- műhelymunka   
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Bázisintézményi program 

Bázisintézmény neve, 

címe: 

Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 

Hernádnémeti Petőfi út 1. 3564 

A bemutatni kívánt 

program címe: 

Kézműves foglalkozás a „Fürge ujjak” kézműves csoportban 

A program időpontja (év, 

hónap, nap, óra) 

2018. 03. 21. 1000 - 1200 

A program pontos 

helyszíne (címmel 

együtt): 

Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda tornaterem 

3564 Hernádnémeti Petőfi út 1.  

Az előadást/foglalkozást 

tartó személy neve, 

beosztása:  

Kerekes Jánosné óvodavezető 

Hajduné Medve Éva óvodapedagógus 

Törökné Füzesi Ágnes óvodapedagógus 

Célcsoport:  óvodapedagógusok 

A résztvevők maximális 

létszáma:  

15 fő 

A jelentkezés módja az 

intézményben (e-mail 

vagy telefon): 

herovi3564@gmail.com  

Telefon: 20/5804772                  06-46-594-242 

A programmal 

kapcsolatban 

felvilágosítást nyújtó 

személy neve, 

elérhetőségei (telefon, e-

mail): 

Kerekes Jánosné 

herovi3564@gmail.com  

Telefon: 20/5804772 

06-46-594-242 

A programrövid leírása: 

1. Az óvodavezető köszöntése. 

2. Gyakorlati bemutató a kézműves csoportban: Pufi festéssel tavaszi kép készítése. 

3. A bemutatót tartó óvodapedagógusok reflektálása, szakmai konzultáció 

4. Műhelymunka a résztvevő óvodapedagógusoknak:  

- Pufi festéssel tavaszi kép készítése 

- Smirgli nyomat készítése  

- Vászonkép készítése filctollas „akvarell” technikával. 

5. Az eddigi munkákból készített kiállítás megtekintése. 
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