
BESZÁMOLÓ - ÉRTÉKELÉS 2018-2019 

A „Konferencia” –munkaközösség beszámolója 

Kitűzött célok voltak:  

Az óvodapedagógusok a neveléssel, a csoportok életével és a közösséggel kapcsolatos 

feladatokon keresztül egymást segítve dolgoznak a gyermekek harmonikus és 

optimális fejlődésének eléréséért. 

A gyermekek fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges lelki háttér és a biztonságot 

szolgáltató jó hangulat megteremtéséhez figyelmünket a gyermekekre irányítjuk, a 

felmerülő problémákat ennek fényében tekintjük át. 

A konferencián a rövid és a hosszú távú pedagógiai céljainkat határozzuk meg, 

melyekről az óvodapedagógusok közösen döntenek. Egyéni problémákat, nevelési 

helyzeteket vizsgálunk meg. 

Pedagógiai munkáink: kézműves- és mozgástevékenységek, antropozófiai 

tanulmányok, és a konferencia „szívének” tartott gyermekmegfigyelések. Ez a mély 

együtt munkálkodás adhatja meg az erőt a mindennapi feladatok elvégzésére és az 

egész óvodai közösség számára fejlődést biztosító légkör megteremtésére. 

Konferenciánk együttműködik Martin Keizer művészetterapeutával és a Fehérlófia 

Waldorf Általános Iskolával. 

A munkaközösség kéthetente találkozik - a találkozások száma arányban van az 

elvégzendő feladatokkal, melyről jegyzőkönyv készül -, munkaidőn túli időpontban. 

Tervezett feladatok megvalósulása: 

 Feladat  Megvalósulás 
ideje: 

Megvalósult  
igen/nem 

1.  Konferencia munkaközösség éves tervének 
kidolgozása 

2018. 09.05. igen 

Megjegyzés: 
A konferencia munkaközösség feladatait áttekintettük és a közösség tagjai között 
felosztottuk. 
  

2.  Gyermekmegfigyelés 
 

2018. 09.19. igen 

3.  Bábelőadás próbája 
 

2018. 10.03. igen 

4.  Betakarítás – Szent Mihály időszak 
 

2018. 10.10. igen 

5.  Gyermekmegfigyelés 
 

2018. 10.24. igen 



6.  Konferencia munka Martin Keizerrel 
Téma: Rudolf Steiner: Gyermeknevelés a 
szellemtudomány fényében 

2018. 11.07. igen 

7.  Gyermekmegfigyelés 2018. 11.21. igen 

8.  Szent Márton időszak és Advent időszak 2018. 12.05. nem 

Megjegyzés: Betegség miatt 2018. 12.12-én tartottuk meg a konferenciát. 
 

9.  Advent időszak és Három királyok időszak 2019. 01.09. igen 

10.  Gyermekmegfigyelés 2019. 01.23. nem 

Megjegyzés: Betegség miatt 2019. 01.30-án tartottuk meg a konferenciát. 
 

11.  Farsangi időszak 2019. 02.06. igen 

12.  Gyermekmegfigyelés 2019. 02.20. nem 

Megjegyzés: Betegség miatt 2019. 02.30-án tartottuk meg a konferenciát. 
 

13.  Böjt időszak 2019. 03.06. igen 

14.  Gyermekmegfigyelés 
Konferencia munka Martin Keizerrel 
Téma: Rudolf Steiner: Gyermeknevelés a 
szellemtudomány fényében 

2019. 03.20. igen 

15.  Húsvét időszak 2019. 04.10. igen 

16.  Gyermekmegfigyelés 2019. 04.24. igen 

17.  Pünkösd időszak és János ünnep 2019. 05.08. igen 

18.  Záró konferencia 

Konferencia munka Martin Keizerrel 
Téma: Rudolf Steiner: Gyermeknevelés a 

szellemtudomány fényében 

2019. 05.22. igen 

19.  Bábelőadás próbája 2019. 05.29. nem 

Megjegyzés: A konferencia munkaközösség tagjai úgy ítélték meg, hogy ebben az évben 
meghaladja az erőinket ennek vállalása, így lemondtunk róla. 
  

 

Következő évre átnyúló feladat: 

Nem volt. 

A felmerülő problémák alapján javaslatok a következő nevelési évre: 

Az óvodapedagógus hiány következtében kialakult többletmunkáink miatt a következő 

nevelési évben a konferencia munkaközösség elsősorban a gyermekmegfigyeléssel 

kíván foglalkozni. Ennek fontosságát mindenki jóváhagyta. 

 

Partnerekkel való kapcsolat (száma, minősége, hatékonysága):  



A konferencia munkaközösség 4 alkalommal találkozott Martin Keizerrel. A közös 

munka során az aktuális problémáinkat, kérdéseinket és nevelési helyzeteket 

vizsgáltunk meg. A közös munka eredményességét a további találkozások lehetősége 

is alátámasztja. 

A Fehérlófia Waldorf Általános Iskola alsó tagozatos pedagógusainak közösségével az 

iskolai felvételi eljárást segítő konferencia munka alkalmával találkoztunk. A folyamat 

hatékonysága érdekében a jövőben is folytatjuk a munkát. 

 

Értékelés:  

Tervezett feladatok/programok száma:  

 
19 

Megvalósult  
 

18 

Következő évre áttett feladatok/programok 

száma: 

 

- 

 

Veszprém, 2019. június 14.    
 
    

                    

  
        munkaközösség vezető 

 

 


