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Óvodai szakmai nap – Nagykörű 

 
„Minden gyermek egy palánta!” 

 

Időpont: 2023. április 20. 1000-1500 (5 óra) 

Téma: Teremtésvédelmi feladatok tevékenység központú megvalósítása az óvodában 

Helyszín: Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, Nagykörű, Május 1. út 7. 

A képzés ajánlott: óvodapedagógusok számára 

Létszámkorlát: 20 fő (A képzésre jelentkezettek száma elérte a maximumot!) 

 

A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben való, 

életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

Hogyan segíthetjük óvodai nevelésünk során a gyermekeket, hogy megértsék a nem fenntartható és 

fenntartható fejlődés különbségeit. Sajátos módszerek és eljárások, helyi jó gyakorlatok alkalmazásával 

tesszük lehetővé, hogy cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájáruljanak a környezetvédelemhez, 

fenntarthatósághoz, tudatosítva bennük, hogy a jövő rajtuk is múlik. 

 

A szakmai nap tervezett programja: 

 

• 10.00 -  Köszöntő, bemutatkozás 

• 10.30 -   Óvodánk bemutatása – Zöld óvoda 

- Látogatás a csoportjainkba –gyakorlati tevékenységek az óvodai szakterületünkön, illetve 

intézményünkben a teremtett világunk a környezeti nevelés pedagógiai lehetőségeinek 

alkalmazására. 

- Szakmai megbeszélés a látottakkal kapcsolatban. 

• 12.15.- Ebédszünet 

• 13.00- Kényelmes séta a faluban Rimóczi Árpád madarásszal a TISZAVILÁG ÖKOTÚRÁK 

természetvédelmi programok vezetőjével. Az érdeklődők megismerkedhetnek a helyi madárvilág 

egy szeletével és megtudhatják mely madarakat érdemes kiválasztani az óvodai madártan ösvény 

kialakításakor 

• 14.30.- A szakmai nap lezárása 

 

Kedves Kollégák! 

Szeretettel hívunk és várunk benneteket tervezett szakmai napunkra! 

 

A nevelőtestület nevében: 

Récsányi Zsuzsanna – tagintézmény vezető 

 

Aki akadályoztatása miatt nem tud részt venni  a  szakmai napon, az  ügyintézőnél  telefonon  vagy  e-

mailben  jelezni  szíveskedjék, hogy  a  helyébe  lépő  kollégát  értesíthessük  a  megüresedésről. 

 

Figyelem!  A  277/1997.  (XII.22.)  Kormányrendelet  értelmében  a  pedagógusok  7  évenként  kötelező  120  

órás  továbbképzésének  25  %-a legalább  5  órás,  nem  akkreditált  képzések  keretében  is  teljesíthető.  

Igazolást  a  részvételről  csak  a  képzés  teljes  időtartamán  jelenlévők számára adhatunk  ki  a szakmai  

nap végén. 

Ügyintéző: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  
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