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Miről lesz szó?  

O Katolikus óvodákról néhány adat 
 

O Szakmai programokról 
O Képzési rendszer működtetése 
O Az elmúlt év sikerei, eredményei 
O Régi és új képzések a jövőben 
 

O Szakmai óvodai segédanyagok, kiadvány 
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A Katolikus Pedagógiai Intézettel szakmai 
szolgáltatási szerződésben álló katolikus 

óvodákról  

 

O 126 katolikus óvodából  

O Egyházmegyék: 102 óvodát   

O Szerzetesrendek: 22 óvodát  

O Egyéb egyházi fenntartó 2 óvodát tart fenn.  

 

O Óvodáink 27%-a önálló intézmény, még a 73% 
többcélú intézmény tagóvodája. 
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A Katolikus Pedagógiai Intézettel szakmai 
szolgáltatási szerződésben álló katolikus óvodákról  

O Óvodáinkba összesen: 11.617 kisgyermek jár. 

O SNI-s gyermekek száma: 150 fő 

O BTM-es gyermekek száma : 171 fő 

O Hátrányos helyzetű gyermekek száma : 1163 fő 

O Nemzetiségi nevelésben részesülő gyermekek: 
474 fő  

O Csoportok száma: 494 

O Óvodapedagógusok száma: 1025 fő 

O Dajkák száma: 530 fő 
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Képzési rendszer működtetése 

O képzések meghirdetése (éves, 30+os kihelyezett 
képzések) 

O képzésekre jelentkezés (honlapon, elektronikus 
űrlap formában)  

O emlékeztető e-mail küldése (visszajelzés csak 
abban az esetben, ha nem tud részt venni) 

O részvételi díj (a képzések a Katolikus Pedagógiai 
Intézettel pedagógiai szakmai szolgáltatási szerződésben álló 
intézmények pedagógusai számára ingyenesek, egyéb esetben 
5.000 Ft/fő/alkalom díjat számlázunk.) 

O igazolások (oktatási azonosító szám szükséges) 

O elégedettségmérés (egységes kérdőív az intézetben, 
kiértékelés, megkapja az előadó és a KaPI intézetvezetője, 
észrevételek, javaslatok beépülnek a következő év tervébe) 
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A 2018-as év szakmai képzéseinek, programjainak 
sikerei, eredményei 

 

O 32 alkalommal szerveztem szakmai képzést, 
tanácskozást, konferenciát. 

 

O A meghirdetett szakmai programokra összesen 
1519 fő jelentkezett. 

  

O A részvételi arány átlagosan 80 %-os volt. 
 

O  A résztvevők a mért programokkal az ötös 
skálán mérve 4,94 voltak elégedettek.  
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Észrevételek, megjegyzések az elégedettségi kérdőívekből 

O Minden pedagógusnak részt kellene venni ezen a képzésen.  
     (Elsősegélynyújtás az óvodában 2018. október 1. képzés) 

O Fegyelmezési gyakorlati módszerekről jó volna több továbbképzés. 
(Elsősegélynyújtás az óvodában 2018. október 1. képzés) 

O Alaposan le kell porolnom a játékpedagógiával kapcsolatos 
tudásomat. Köszönöm. (Cselekvő felfedező tevékenységek tervezésének, szervezésének 

módszertana 2018. október 9. képzés) 

O Nagyon sok fontos információt kaptam, ami által kevésbé fogok 
izgulni a minősítésnél. (Felkészülés az önértékelésre, tanfelügyeletre, minősítésre 2018. 

október 16. képzés) 

O Lehetne 30 órás továbbképzés is, mert ezt sokáig tudnánk hallgatni 
és továbbadni. (Mozgásfejlesztés, prevenció az óvodában 2018. november 8. képzés) 

O Pár tollat lehetne kirakni, hogy a kérdőívet kitöltsük. Én is 
kölcsönkértem egy tollat. (Dajkatalálkozó 2018. november 16. képzés) 

O Hála és köszönet a szervezőknek és az előadóknak a tartalmas és 
gazdag előadásokért és a szervezésért. (Dajkatalálkozó 2018. november 16. képzés) 
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Régi és új képzések a jövőben 

 
O Munkacsoportok folyamatos működése 

(Óvodavezetői, Vallásos, Teremtésvédelmi) 

O Éves tanácskozások  
O Pedagógiai asszisztensek találkozója 

O Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök találkozója 

O Óvodai szakmai napok 
O Szolnok, Nagykanizsa  

O 5 órás, 10  órás képzések 
O Az óvodapedagógus egy napja a 

pedagóguskompetenciák tükrében  

O PowerPoint képzés óvodapedagógusoknak 

O Hatékony és játékos anyanyelvi nevelés az óvodában  

O Fejleszt, vagy butít? Digitális készülékek hatása a 
gyermekek agyi működésére személyiségük 
fejlődésére  

O Nagyböjti lelki nap  
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Tematikus nap 
EGYÜTT! ...DE HOGYAN? Óvoda iskola átment kérdése 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézetben (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

Időpont: 2019. február 22. 10 órától 15 óráig 
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• Tematikus nap megnyitása 
   
• ÓVODÁS? ISKOLÁS? - A változás 

pszichológiája, az átmenet békéje  Jávorné 
dr. Kolozsváry Judit szakpszichológus  

  

• Hogy könnyebb legyen! Mit tehet az óvoda 
az iskolára való alkalmasság  elérésében?  – 
Jó gyakorlat bemutatása  Móczár Ferencné 
Piliscsaba, Szent László Óvoda intézményvezető  

  

• „Kulcs a kezünkben” Egyéni utak a 
zavartalan iskolakezdéshez –  Jó gyakorlat 
bemutatása  Szabó Erika Piliscsaba, Páduai 
Szent Antal Iskola  tanító 

  

• Ebédszünet,  
      Szakkönyv és fejlesztőjáték vásárlási lehetőség 
 

• Szekcióülések  
 

• A Népmesekincstár mesepedagógia 
mint híd óvoda és iskola között 
Bajzáth Mária mesepedagógus  

  

• A beszéd megfigyelése és játékos 
fejlesztése az óvoda – iskola átment 
idején /beszédészlelés, beszéd-
megértés, beszédprodukció/ 

    Koósné Sinkó Judit  mestertanár  
  

• Gördülékeny átmenet-, avagy a 
szenzomotoros képességek hatása a 
tanulási képességekre 

    Sarlós Erzsébet szenzomotoros  
     terapeuta 
 

• Kerekasztal beszélgetés – Óvoda 
iskola átmenet kérdése 

https://www.google.hu/imgres?imgurl=http://ovoda.bp13.hu/csicsergo-tagovoda/wp-content/uploads/sites/10/2017/10/kisfiu.png&imgrefurl=http://ovoda.bp13.hu/csicsergo-tagovoda/informaciok/iskolaba-megyek/&docid=zWH0pp_x_lpZbM&tbnid=EsHW642Mm-fTQM:&vet=10ahUKEwiI29LG_vPeAhXKliwKHVGfBN0QMwhlKB0wHQ..i&w=369&h=248&bih=672&biw=1344&q=iskol%C3%A1s gyermek k%C3%A9pek&ved=0ahUKEwiI29LG_vPeAhXKliwKHVGfBN0QMwhlKB0wHQ&iact=mrc&uact=8


Katolikus Óvodák XVI. Szakmai 
Konferenciája 

Nevelési év szakmai programjainak zárása  

O Időpont: 2019. május 17. 10 órától 15 óráig 

O Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézetben  

       (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

O Mottó: Nevelni a szépre, a jóra , az igazra 

O A konferencia szervezése folyamatban van 

O A konferencia végén hálaadó szentmise lesz 

O Meghívó kiküldése az óvodákba 2019 márciusában történik 

O Jelentkezés: elektronikus formában a KaPI honlapján április végéig 

O Jelentkezéskor az intézményeknél nem adunk meg létszámkorlátot, a 
max. befogadó férőhely 180 fő. (Jelentkezések sorrendjét tudjuk 
figyelembe venni.)  

 

Szeretettel várjuk az érdeklődő kollégákat. 
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Szakmai Segédanyagok 
Letölthetők a KaPI honlapjáról az Óvodai oldalról. 

• Jézus hív és vár ima és énekgyűj-
temény óvodásoknak 

 

• Minden ajándék  
• Drámajáték katolikus 

óvodáinkban 
• Varázsceruza gyermekeink 

kezében 
• Szent Mártonnak ünnepén égő 

lámpást viszek én 
• Óvodából iskolába 
• Együtt lenni jó 
• Növekedés a hitben tevékeny 

szeretettel 
• A játék – az élet kicsiben 
• Csillagösvény 

 

 

 

• Barátunk a teremtett világ 

• Közös kincstárunk a Biblia 
• 3-7 éves korú gyermekek vallásos 

és erkölcsi nevelésének ajánlott 
éves terve 

• Ajándék a világ 
• Komplexitás a katolikus óvodai 

nevelésben 
• Az ünnepek, egyházi ünnepek 

megélésének lehetőségei a 
katolikus óvodákban 

• Küldött vagy 
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Köszönöm 
 a megtisztelő 

figyelmet! 


