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Összegzés 
 

A Szolnok Városi Óvodák ebben a nevelési évben ünnepli megalakulásának 10. 

évfordulóját, amelyet tartalmas programsorozattal tesz emlékezetessé. 

Az egyik ilyen kiemelt rendezvény a 10 éves Jubileumi Szakmai Konferencia, 

amelynek mottója: 

 

„Egyén a közösségben – helyzetek, szerepek, lehetőségek” 
 

E témát járjuk körbe – különböző nézőpontokból 2018. május 29-én és 30-án. 

 

A rendezvény fővédnöke Szalay Ferenc Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere.  

A rendezvényre meghívtuk Szolnok város és Jász-Nagykun-Szolnok megye köznevelési 

intézmény vezetőit, pedagógusait, illetve azokat a partnercégeket, szervezeteket, akikkel 

az elmúlt 10 évben együttműködtünk. Ilyen közös feladatok, programok intézményi 

pályázatokban, minőségfejlesztésben, tehetségfejlesztésben, gyermekvédelemben, jó 

gyakorlatok átadásában és bázis intézményi szakmai kapcsolatokban valósultak meg.  

 

A konferencián partnereinkkel együtt összesen 450 fő regisztrált. Szabadka 

testvérvárosunkból a Nasa-Radost Iskoláskor Előtti Intézmény vezetői, pedagógusai, a 

fenntartó képviselői, a köznevelésben dolgozó intézményvezető és pedagógus 

(óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, pszichológus) kollégák, illetve a 

rendezvénysorozatunkat támogató cégek képviselői vannak jelen.  

 

2018. május 29. (kedd) 
 

A kétnapos rendezvény első napja fókuszában maga az EMBER, a vezető, a 

munkavállaló áll. Célunk a kitekintés, annak megismerése, hogy mások hogyan 

csinálják. Felkért előadóink a munkahelyről, mint különböző generációk közösségéről, 

a mindennapi kihívásokról és a munkahelyi motiváció fontosságáról osztják meg 

különböző aspektusban gondolataikat. Az előadók segítenek eligazodni a XXI. század 

munkahelyi kihívásaiban. 

 

Az első napot a Szolnok Város Óvodák Tiszavirág Tagintézményéből két óvodás 

gyermek énekhangja teszi különlegessé. Lékó Vivien Alexandra és Lékó Natália 

óvodások hangszerjáték kíséretében énekelnek gyermekdalokat. Intézményünk 

tehetség-ígéretei, akik az OVI-dobogón kiváló helyezést értek el. Felkészítő 

óvodapedagógus Eszenyiné Drab Márta. 
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Ferenczné Teleky Éva a Szolnok Városi Óvodák vezetője köszönti a vendégeket, majd 

Szabó Róza az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ 

főosztályvezetője nyitja meg a konferenciát. 

 

A kíváncsiság inspiráló ereje címmel előadást tart Batiz András – műsorvezető, tréner 

– Impact Works alapítója és vezetője. A kíváncsi ember természetét, önmagára és 

másokra gyakorolt hatásáról beszél. Kulcsszavak: innovatív, elégedett, hatékony, 

fertőző, gyógyító, jelenlét, tudatos, támogatás. 

 

„Mit kezdjünk a fiatalokkal?” Szvetelszky Zsuzsanna – szociálpszichológus – 

Milestone Consulting Kft. Előadásának fő témája a különböző generációk megjelenése 

a munka világában. Milyen hatások jellemzőek most? Előadása egyfajta érzékenyítés, 

hogy egymást megértsük és tiszteljük.   

 

Meglepetés!!! Szünet előtt 12:25 órai kezdettel születésnapi tortával és egy dal közös 

éneklésével ünnepeljük a 10. nevelési évet. 

 

A generációváltás, mint kihívás az óvodarendszerben – óvodapedagógusi aspektusok 

Az Oktatási Hivatal szakmai vezetője, dr. Nadrainé Szent-Gály Viola előadása a 21. 

századi magyar óvodarendszerre jellemző kihívásokra fókuszál.  

 

Szolnok Városi Óvodák humán erőforrás gazdálkodása. Az intézmény humán 

igazgatóhelyettes Szamosfalviné Törőcsik Ibolya mutatja be, hogy a generációváltás 

kapcsán megjelenő nehézségekre milyen intézményi válaszok születnek.    

 

 

 

2018. május 30. (szerda) 
 

A második nap az óvodapedagógiáé. Az egyéni bánásmódról és a differenciált 

fejlesztésről értekeznek meghívott előadóink, majd workshopok keretében saját 

intézményi gyakorlatunkat különböző óvodai tevékenységeken keresztül videofelvétel 

segítségével mutatjuk be. 

 

A napot a Szolnok Városi Óvodák Zengő-Bongó Zenekarának énekes-zenés hangszeres 

játéka gazdagítja. A Zenekar rendszeresen fellép városi és intézményi rendezvényeken. 

Olyan gyermekek a tagjai, akik tehetségjegyeket mutatnak az ének-zene területén. 

Intézményünkben indított OVI-dobogó tehetségversenyen a Zengő-Bongó Zenekar 

teljesítményéért külön díjat kapott. Felkészítő pedagógusok: Kispálné Vattai Anikó, 

Móráné Seres Katalin, Kovácsné Szabó Zsuzsanna. 

 

 



                                                                                            

 

 

3 

 

Jubileumi Szakmai Rendezvénye 

Szolnok Városi Óvodák 

2018. május 29-30. 

 

A második napon a szakmai rendezvényt Szalay Ferenc Polgármester Úr nyitja meg, 

aki a rendezvény fővédnöke. 

 

Óvodai nevelés az individualizáció tükrében - elmélet a gyakorlatban címmel tart 

előadást Bedroszián Erzsébet a Szabadka testvérvárosunk Nasa-Radost Iskoláskor 

Előtti Intézmény szakmai képviselője. A határon túli szakmai kapcsolat és 

együttműködés több. mint 20 éve működik. 

 

A diverzitás, mint érték. Differenciálás az óvodában címmel tart előadást Dr. Bakonyi 

Anna – pedagógiai szakértő, címzetes főiskolai docens. Pedagógiai hitvallása, miszerint 

az egyéni bánásmód és a közösség nevelés összhangjának fontossága:  az „én”, csak a 

„te” és a „mi” együttesével kap létjogosultságot.  

 

Figyelj rám, segíts nekem, játssz velem! – érzelmi-akarati élet megnyilvánulásainak 

differenciált fejlesztéséről Dr. Gőbel Orsolya – pedagógiai szakpszichológus tart 

gyakorlatorientált előadást.  

 

Atipikus fejlődésről tart előadást Dr. Gyarmathy Éva - Klinikai és neveléslélektani 

szakpszichológus, az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet 

tudományos főmunkatársa, az ELTE PPK, az Óbudai Egyetem és a Szegedi Egyetem 

oktatója. Az atipikus fejlődés a populációnak megközelítőleg 25%-át érinti jelenleg. 

 

 

WORKSHOP 

 

Következnek a délutáni workshopok, öt óvodai területet mutatnak be, amelyekre a 

jelentkezők érdeklődésüknek megfelelően előzetesen regisztráltak.  

A workshopok egyidőben, külön-külön helyiségekben zajlanak. Célja a Szolnok Városi 

Óvodák közös pedagógiai értékrendje szerint működő pedagógiai gyakorlat bemutatása. 

Mit értünk el az elmúlt 10 évben? Hol tartunk most? 

A Workshopokon résztvevő pedagógusok gyakorlati bemutatót láthatnak 

videofelvételről. Ezeket a téma feldolgozásához gondolatébresztőnek szántuk. Ezt 

követően a témával kapcsolatos ismereteiket, gondolataikat a résztvevő pedagógusok 

egymás között megosztják.  

 

Workshopok: 

1. Játék, szocializáció: Együttműködés a játékban 

moderátor: Zrupkó Katalin 

 

2. Önkifejezés, művészetek: Az alkotás szabadsága vagy sémák? 

moderátor: Józsa Gabriella 

 

3. Matematika, logika: A probléma útja 
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moderátor: Serfőző Antalné 

 

4. Mozgásszervezés korszerűen 

moderátor: Csomorné Tóta Rita 

 

5. Az idegen nyelvvel történő játékos ismerkedés az óvodai mindennapokban: 

kérdések és válaszok  

moderátor: Kovácsné Bagó Erzsébet, Bedroszián Erzsébet 

 

 

 

A szakmai konferenciával kapcsolatosan tájékoztatást nyújt: 

 

    Szamosfalviné Törőcsik Ibolya 
               humán igazgatóhelyettes             

                Szolnok Városi Óvodák 
 

                          telefonszám: 

                      +36 20 336 1343 
 

                                honlap: 

                https://szolnokiovodak.hu 

 
 

https://szolnokiovodak.hu/

