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Pintér Marianna ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Matematika Tanszék
A matematika foglakozások szerepe az óvodás értelmi képességeinek 
fejlesztésében

Az informatikai eszközök robbanásszerű fejlődésen mentek keresztül a XX. század vége óta. Ha bele

gondolunk, az utóbbi 20 évben mindenki számára elérhetővé vált a gyors otthoni internet hozzáférés,

az érintőképernyős telefonok (2007), majd a táblagépek, és végül a szélessávú mobilinternet. A

technikai fejlődés magával hozza a kulturális környezet változását, amely befolyással van a

mindennapjainkra, tanulási szokásainkra, viselkedésünkre.

„Az emberi agy képlékeny, nyitott, tapasztalat függő rendszer. Adott idegrendszeri lehetőségek

megjelenése a környezeti hatások függvénye. A külső ingerek erősen befolyásolják a képességek

fejlődését” (Gyarmathy, 2011)

Piaget, a gyermek gondolkodásának fejlődéséhez igazodó képességfejlesztést tűzte ki célul. A

fogalomalkotást hosszú folyamatként kezeli, ami a „játszás” szakaszával kezdődik és konkrét

tapasztalatok segítségével fokozatosan válik gondolativá. Ennek megfelelően, az ONOA is

megfogalmazza a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelést, a felfedeztető ismeretszerzést, a

megértésen alapuló fejlesztést, mint a matematikai nevelés módszerét.

Kérdés, hogyan tegyük ezt, a napjainkban zajló kulturális és technológiai változások mentén?



Tari Annamária pszichológus
A családmodell változása két generáció alatt

„Sokan irigylik a pedagógus pálya nyári szüneteit, mások úgy gondolják, hogy
könnyű gyerekeket tanítani... De tudnunk kell, hogy a XXI. század Információs
Korában nem is olyan egyszerű oktatni, változtak a gyermekek, a szülők, a
környezet, egyszóval szinte minden tényező. Ma egy pedagógusnak nemcsak
a gyerekek szeretetét kell éreznie, hanem azt is, hogy kompetensen áll a
gyermekek előtt, ami azt jelenti, hogy képes arra, hogy a helyzet feletti
kontrollt a kezében tartsa és ő legyen a tanulási és tanítási folyamat
irányítója. A családok és a gyereknevelés mutat változásokat az Információs
Korban, ahhoz, hogy ezeket megértsük, néhány fogalommal nem árt
tisztában lennünk.”



Prof. Dr. Aczél Petra intézetvezető, egyetemi tanár
Budapesti Corvinus Egyetem 

"A kommunikáció csapdái és csodái - 10 meglepő tény és hasznos tanács

A kommunikáció emberi és szakmai létünk alapvető eleme. Nem eszköz, hanem
magatartás. És hiába uralják ezt a magatartást megszokások, hiába gátolják
rossz tapasztalatok, fejlesztésére leginkább kudarcok kapcsán érzünk,
legtöbbször múló ösztönzést. Az előadás a pedagógus hivatás közös kihívásainak
felismerésével közös gondolkodásra hívja a résztvevőket. 10 meglepő tényt
bemutatva rávilágít a kommunikáció rejtett vagy kevésbé ismert tulajdonságára,
és tanácsokat vet fel a pedagógusi lét hétköznapjaira, ezen keresztül pedig a
kommunikációs (ön)képzés jelentőségére vonatkozóan. "



Pál Ferenc
római katolikus pap, mentálhigiénés szakember

Érzelmi nevelés, az 
érzelmi intelligencia 
fejlesztése 



Bemutató

foglalkozások,

workshopok



2018. február 28. szerda  8.30 
Pitypang Tagóvoda

1. Téma: Kommunikáció
Óvodapedagógusok neve: Véssey Judit, Papp Nikoletta
Foglalkozás címe: Világkörüli utazás a nyelvek szárnyán

2. Téma: Érzelmi nevelés
Óvodapedagógus neve: Harnos Henrietta és Simon István
Foglalkozás címe: „Önmagát író történet…”
Mindenki tartozik valahová/ érzelmi, erkölcsi kompetenciák
alakítása játékokkal, mesével/



2018. február 28. szerda 8.30 órakor 
Gyermekkert Tagóvoda

A workshop során ragyogó színekkel képeket alkotunk és mesét

szövünk köréjük. Megtapasztaljuk, hogy ha közösen dolgozunk,

kis kézügyességgel is nagy dolgokat hozhatunk létre. Várunk

mindenkit szeretettel, aki nem ijed meg egy kis festéktől, szeret

játszani és szívesen tesz új felfedezéseket.

Vezeti:Kovács Eszter – Simon Zsuzsa
pszichológusok

Vonalból kép, képből mese –
érzelmi nevelés a művészetterápia eszközeivel Workshop 



Téma: Az értelmi képességek fejlesztése témán belül a matematika, mint a
gyermeki gondolkodást komplexen fejlesztő "eszköz" bemutatása.

1. Óvodapedagógus neve: Sotus Erika
Foglalkozás címe: Szociális képességek fejlesztésének lehetőségei a környezet
megismerésére nevelés eszközeivel, matematikai tartalommal.

2. Óvodapedagógus neve: Takács Henrietta
Foglalkozás címe: Testséma és térpercepció fejlesztésének lehetőségei
fejlesztő játékokkal, vegyes korcsoportban.

3. Óvodapedagógus neve: Garancsi Erika
Foglalkozás címe: Kombinatorika fejlesztése játékos formában, sütemények
készítésével.

2018. március 1. csütörtök 8.30
Futár Tagóvoda



2018. március 6. kedd 8.30
Csicsergő Tagóvoda

Téma: Kommunikáció
Óvodapedagógus neve: Pál Barnabásné
Foglalkozás címe: Varázsoljunk szivárványt



2018. március 6. kedd 8.30
Mese Tagóvoda

Téma: Érzelmi nevelés
Óvodapedagógus neve: Hajduné Csáki Gertrúd
Foglalkozás címe: „Sárga Sára és Kék Kázmér 
kalandjai” érzelmi nevelés a színek segítségével



2018. március 7. szerda 8.30
Mese Tagóvoda

Téma: Kommunikáció
Óvodapedagógus neve: Eszlényi Györgyi

Foglalkozás címe: „Mesebeli szótár” sokszínű 
kommunikáció fejlesztése a drámapedagógia 

eszköztárával.



2018. március 8. csütörtök 8.30
Csicsergő Tagóvoda

Téma: Érzelmi nevelés
Óvodapedagógus neve: Szabó Anna
Foglalkozás címe: Lételemünk a víz: folyók, tavak, 
tengerek



2018. március 8. csütörtök 8.30  Meséskert Tagóvoda
„Nem érted mit beszél? Nem érti, mit beszélsz? ”
- workshop 

A workshop keretében a résztvevők játékos, kreatív gyakorlatok
során szerezhetnek saját élményt a személyközi és a csoporton
belüli kommunikáció sajátosságairól.
Ajánljuk minden olyan munkatársunknak, akiknek fontos a
bizalmi, tartós kapcsolat akár a szülőkkel, akár a gyerekekkel
vagy a kollégákkal. Célunk az önbizalom növelés is, hogy az
óvónők képesek legyenek hatékonyabban érvényesíteni
érdekeiket és értékeiket.

Vezeti: Vasvári Sarolta és Salát Janka
pszichológusok



Óvodapedagógiai Kiállítás 
2018. február 27.

„Az emberi kapcsolatokban csak 
az egészen kis dolgok fontosak.”    
Ancsel Éva



Szeretettel várjuk 
szakmai rendezvényünkön!


