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1.OTTHON AZ ISKOLÁBAN – Módszertani alapképző tanfolyam a napközi 

munkaterületén dolgozó kollégák részére. A képzés során a bemutató órák és az azt követő 

előadások és konzultációk lehetőséget adnak a napközi fő munkaterületeinek 

(tanulásirányítás, szabadidő) alapos megismerésére, a területeket érintő szakmai ismeretek, 

módszertani tudástár bővítésére, a tapasztalatok megosztására.                                                                                                                                

A képzés 30 órás, 10 alkalom, kedd délelőttönként 8.00-11.00 óráig.            

Tanfolyamvezetők: Fehérvári Zoltánné Sövegházy Márta, Csengeriné Novák Ágnes  

A tanfolyami munkában részt vesznek: Budai Tünde, Csengeriné Novák Ágnes, Fehérvári 

Zoltánné Sövegházy Márta, Svobodáné Nemes Kriszta 

A tanfolyami munka felépítése:  

- Előadás a tanulásirányítás, és az irányított szabadidős foglalkozások céljáról, 

szerepéről, felépítéséről, az intézményünkben alkalmazott gyakorlat bemutatása,  

- Tanulásirányítás és irányított szabadidős bemutató foglalkozások látogatása alsó 

tagozaton évfolyamonként,  

- A tanulásirányítás és az irányított szabadidős foglalkozások után műhelymunka, a 

látottak elemzése, megbeszélés, konzultáció,  

- A felmerült kérdések megválaszolása 

Időpontok:  

Tanulásirányítás foglalkozások: november 9. 16. 23. 30. december 7. 14. 

Irányított szabadidős foglalkozások: január 11. 18. 25. február 1. 

A tanulásirányítás illetve az irányított/tervezett szabadidős foglalkozások egymástól független 

tanfolyamként is látogathatók.  

2. A FEJLESZTÉS LEHETSÉGES TERÜLETEI A NAPKÖZIBEN – bemutató 

órák/foglalkozások, előadások, konzultáció                                                                                 

A tanfolyam célja, hogy rámutasson a napközi munkafolyamatán belül lehetséges fejlesztési 

területekre, felhívja a figyelmet a tanuláshoz szükséges készségek és képességek 

fejlesztésének fontosságára, a napközis munka során adódó módjaira.  

A tanfolyam 18 órás, 6 alkalom, kedd délelőttönként 8.00-11.00 óráig.                   

Tanfolyamvezetők: Fehérvári Zoltánné Sövegházy Márta, Csengeriné Novák Ágnes  

A tanfolyami munkában részt vesznek: Budai Tünde, Csengeriné Novák Ágnes, Fehérvári 

Zoltánné Sövegházy Márta, Svobodáné Nemes Kriszta napközis pedagógusok együttműködve 

a testnevelés munkaközösség tagjaival, Tóthné Horváth Gabriella, Nagy Pálné kolléganőkkel 



 

A tanfolyami munka felépítése:  

- Előadás az eredményes tanuláshoz szükséges képességek és készségek 

szükségességéről 

- Bemutató foglalkozások 1-4. évfolyamon a képességfejlesztés életkori 

sajátosságoknak megfelelő lehetőségeiről, módjáról 

- A foglalkozásokat követően műhelymunka, a látottak megbeszélése, konzultáció 

Időpontok: február 8. 15. 22. március 1. 8. 22. 

 

3. PORTFÓLIÓ ÍRÁSA A NAPKÖZIBEN- előadások, konzultációk.  

A tanfolyam célja, hogy segítse a minősítő eljárásban részt vevő napközi munkaterületén 

dolgozó kollégák szakmai felkészülését, hasznos ötletekkel, tanácsokkal támogassa 

munkájukat, lehetőséget adjon tapasztalatok megosztására. 

A tanfolyam 12 órás, 4 alkalom, kedd délelőttönként 8.00-11.00 óráig. Szükség esetén 

egyéni konzultációs lehetőséget (1 óra) biztosítunk.  

A tanfolyami munkában részt vesznek: Fehérvári Zoltánné Sövegházy Márta, Csengeriné 

Novák Ágnes, Budai Tünde 

Időpontok: április 12. 26. május 10. 17. 

 

Figyelem! 

A tanfolyamainkon való részvétel ingyenes, melynek elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. Bemutató 

óráink és nyílt óráink előzetes bejelentkezés után látogathatók. Nyílt óráinkat/foglalkozásokat a 

megjelölt időpontokban tartjuk. 

A tanfolyamokra, bemutató órákra, nyílt órákra jelentkezni, amely egyben regisztráció is, az alábbi e-

mail címen lehet: 

napkozi.fazekas@gmail.com 

A tanfolyamainkat, bemutató óráinkat, nyílt óráinkat egyszerre 25 fő látogathatja, amennyiben hely 

hiányában nem tudjuk fogadni úgy e-mailben értesítjük. Ha nem kap tőlünk ez irányú levelet a helye 

biztosítva van. 

 

 

 


