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Továbbképzések a Sasadi Óvodában a nevelési évről készült vezetői beszámolók alapján 

 

A Sasadi Óvoda 2016-2021. közötti időszakra vonatkozó Továbbképzési 

Programjában a szakvizsgás továbbképzésre vonatkozóan az alábbi döntést hozta a 

nevelőtestület: „Mivel jelenleg még nem alkalmazási feltétel a szakvizsga megléte, illetve 

jelentkezést sem nyújtott be erre vonatkozóan senki intézményünkben, ezért a terv első 

évében elsősorban az egyéb továbbképzéseken való részvételt támogatjuk.  

A további szakvizsgán való részvételt az intézmény abban az esetben tud támogatni, 

amennyiben az óvoda Pedagógiai Programjának megvalósításához szervesen kapcsolódik.” 

Az óvoda 2015-2016. nevelési évről készült beszámolója az alábbi értékelést tartalmazza: 

„Elkészült az intézmény 5 évre szóló Továbbképzési terve, melyből kiderül, hogy pedagógus 

munkatársaimnak az elmúlt években is igen fontos volt a szakmai fejlődés. Szinte mindenki 

teljesítette 7 évenkénti kötelezettségét.” 

A továbbképzésekről további, konkrét adatok, információk nem találhatók a vezetői 

beszámolóban. 

2016 augusztusától megbízott, majd 2017. január 1.-től, új, kinevezett vezető került az 

intézmény élére, akik kiemelten fontosnak tartották a szakmai megújulást, új, korszerű 

ismeretek elsajátítását. A szemléletváltozásnak köszönhető, hogy a következő években a 

pedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak közül szép számmal 

kaptak kedvet, és jelentkeztek konferenciákra, továbbképzésekre, további szakképzésre, 

szakvizsgára.”  

 

Szakvizsgás képzések 2017-2020 

A képzés bemeneti feltételei: pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú 

iskolai végzettség, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai 

gyakorlat. 

Szakvizsgára felkészítésben nevelési két évenként és telephelyenként 1-1 fő vehet részt. 

Tóth Adrienn óvodapedagógus a Sasadi Óvodával 2017-ben létesített jogviszonyát 

megelőzően már egy évet elvégzett a szakvizsgás képzésből, ennek befejezését támogattuk. 

Az óvodapszichológusnak közalkalmazotti jogviszonya létesítésekor – 2015-ben - a 

Sasadi Óvoda vezetője előírta a szakvizsga megszerzését. 
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Az óvoda székhelyén autizmus spektrum zavarral élő gyermekeket is integrálunk. Az 

ő fejlesztésüket nagymértékben segíti, ha szakirányú végzettségű gyógypedagógus segíti az 

óvoda dolgozóinak napi munkáját, a szülőkkel és a szakértői bizottságokkal való 

kapcsolattartást.  

A 2015-ben bekövetkezett intézmény-összevonás következtében a telephelyi 

óvodavezető helyettesekre több feladat hárul, nagyobb önállóság biztosításával. Vezetői 

ismereteik céljából jelentkezett a két telephely óvoda vezetőhelyettese közoktatás-vezetői 

képzésre. 

 

Név 

munkakör 

A továbbképzés 

tárgya 
Helye 

Várható 

befejezés 
Finanszírozás 

Tóth Adrienn 

óvodapedagógus 

drámapedagógia 

 

Neumann János Egyetem 2018. 

júniusban 

sikeresen 

befejezte 

önköltséges 

+ munkáltatói 

kiegészítés 

Bognárné Losonczi 

Adrienn 

óvodapszichológus 

tanácsadó 

szakpszichológus 
 

Eötvös Loránd Tudomány-

Egyetem 

2019. 

júliusban 

sikeresen 

befejezte 

önrész 

+ munkáltatói 

hozzájárulás 

Szilas Tamásné 

gyógypedagógus 

autizmus 
spektrum 

pedagógiája 

ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypeda-gógiai Kar 

2020 

januárban 

sikeresen 

befejezte 

önrész 

+ munkáltatói 

hozzájárulás 

Hornyák Ildikó 

óvodapedagógus, 

telephelyi 

vezetőhelyettes 

 

közoktatás 
vezető 

 

Eötvös Loránd Tudomány-

Egyetem 

Folyamatban, 

várható 

befejezés: 

2020. 

július 

önköltséges 

Juhászné Kléner Ágnes 

óvodapedagógus, 

telephelyi 

vezetőhelyettes 

közoktatás 

vezető 
 

TÁVI-52-2018 

Kodolányi János Egyetem 

Folyamatban, 

várható 

befejezés: 

2020. 

július 

önrész 

+ munkáltatói 

hozzájárulás 
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Nagy Nikolett 

pedagógiai asszisztens 

Fejlesztő-
differenciáló 

szakpedagógia 

Széchenyi István Egyetem 2019. 

júliusban 

sikeresen 

befejezte 

önköltséges 

 

Másoddiplomás képzés: 

Remény Hajnalka 

pedagógiai asszisztens 
óvodapeda-

gógus BA 

Apor Vilmos Katolikus 

Főiskola 

Folyamatban, 

várható 

befejezés:  

2020. július 

önköltséges 

 

 

Kötelező és választott képzések 

Éves beiskolázási tervünkben fogalmaztuk meg a képzések kiválasztásának, 

támogatásának kritériumait: „Pedagógusaink és nevelő-oktató munkát segítő dolgozóink 

tervezett továbbképzéseinek irányultságát – az érintettek igényeire is alapozottan – közös 

pedagógiai programunk cél és feladatrendszere határozza meg.  

Előnyben részesítjük azokat a témaköröket, mely óvodánk integrációs feladatához, vagy a 

pedagógus életpályamodellhez, korszerű szakmai ismeretekhez kapcsolódnak, illetve a 

szakmai centrum céljainak megvalósulását szolgálják: gyógypedagógia, tehetségggondozás, 

anyanyelvi nevelés, mozgás, SNI gyermekekkel (autizmus spektrum zavar) való bánásmód, 

érzékenyítő program, biztonságos közlekedésre nevelés, szakmai megújító képzés, 

egészségnevelés, környezettudatos magatartásra nevelés, IKT eszközök használata, 

minőségirányítás, portfólióírásra, minősítési eljárásra felkészítés.”  

Ezen felül előnyben kell részesítettük azokat a kollégákat, akinek a hétévenkénti 

továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra.  

Finanszírozásnál - az intézményi költségvetési kereten túl - éltünk a fenntartó, az 

Oktatási Hivatal és egyéb szervezetek által felkínált ingyenes képzési lehetőségekkel. 

Óvodánkba több alkalommal hívtunk előadókat, oktatókat, hogy a helyszínen több 

kolléga számára tegyük lehetővé a képzésen való részvételt. A táblázatban ezeket a 

képzéseket sötét háttérrel jelöltem. 



5 
 

Minden nevelési év májusában felmértük, hogy milyen területeken mutatkozik a 

legnagyobb hiány, és milyen területeken szeretnének fejlődni óvodánk dolgozói. A következő 

nevelési év munkatervébe ennek megfelelően terveztük a nevelés nélküli munkanapok témáit, 

előadóit. 

 

Fenntartó által finanszírozott képzések, konferenciák, előadások 

Képzés megnevezése, óraszáma 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1.félév 

Összesen 

fő 

Környezeti nevelés megvalósítása 

terepi körülmények között (DINPI) 

60 óra 

2 1   3 

Vezetői kompetenciák 30 óra 2    2 

Fogadd el, fogadj el!  4 1  4 

Informatika képzés Smart 11  14   14 

Humusz – „Hulladék mentes” 

előadás 

  59  59 

Újbudai Környezet konferencia   6  6 

Magyar természetvédők 

Szövetsége: Klímaváltozás 

   63 63 

Összesen fő      4 19 66 63 153 

 

 

Intézményi forrásból finanszírozott továbbképzések, konferenciák, helyi képzések 

Képzés megnevezése, óraszáma 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1.félév 

Összesen 

fő 

Pek-torna 1 1   2 

Így tedd rá – népi játék, néptánc 30 

óra 
 3   3 

Így tedd rá – népi játék, néptánc  

8 óra 
   30 30 

Tehetséggondozás 30 óra 1  1  2 

Digitális kompetenciák 30 óra 1    1 

Interaktív tábla használata   8  8 

Sakkmatyi 9 óra 10   10 20 

Autizmus képzés ABA 30 óra  1   1 

A játék alkalmazása az oktatásban 

és nevelésben 
  1 1 2 

Élménypedagógia    2 2 

Neveltségi szint mérése 6 óra  35   35 

Gyermekvédelem ÚHSZ  34   34 

Gyógytestnevelés (Szakmai 

Centrum) 
 34 18  52 

Mimo és Csipek – képzés 

pedagógusoknak 
  16  16 
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Autizmus konferencia 

pedagógusoknak 
  3  3 

NyugiOvi programra felkészítés   6 4 10 

GDPR   5  5 

Dajka konferencia  4   4 

Óvodatitkári konferencia  4 4  8 

Barangolás az óvodás gyermekek 

érzelmi világában – előadás NOKS 

és NOS dolgozóknak 

   32 32 

Összesen fő 13 117 62 79 271 

 

 

OH, POK, OKKER által biztosított, ingyenes képzések: 

Képzés megnevezése, óraszáma 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1.félév 

Összesen 

fő 

Tehetséggondozás 5 óra 39    39 

Szakmai megújító képzés 30 óra 1    1 

Pedagógus életpályamodell, 

portfólió, minősítés 10 óra 
4 2 2  8 

Területi Autizmus Munkacsoport 

módszertan 
   22 22 

IKT 35 órás OKKER Zrt    3 3 

Összesen fő 44 2 2 25 73 
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