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MEGHÍVÓ 
A Vallásos- és erkölcsi neveléssel foglalkozó munkacsoport 

(Az egészséges életmód alakítása, mint az óvodai nevelés kiemelt jelentőségű feladata) 
 
időpont: 2021. október 21.; 2021. november 25.; 2022. február 17.; 2022. március 31. 
helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 
létszámkorlát: nincs 
 
• 2021. október 21., 10:00-14:30 (5 óra) 

• Keserű György (piarista szerzetes, mentálhigiénés szakember) 
• Az ember testi-lelki egészségének védelme Isten üdvözítő tervében  
• „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen!” (Jn 10,10b)  

• Szabó Krisztina (óvodapedagógus, a munkacsoport vezetője) 
• A vallásos- és erkölcsi nevelés cél- és feladatrendszerének meghatározása a katolikus 

óvodapedagógus tervező munkája során az egészséges életmód alapozása területén 
• 2021. november 25., 10:00-14:30 (5 óra) 

• Balázsné Baraksó Éva (testnevelő és gyógytestnevelő tanár, tantárgygondozó szaktanácsadó) 
• A mozgás kiemelt szerepe a 3-6 éves gyermekek testi fejlődésének elősegítésében és az 

egészséges életmód alakításában 
• Szabó Krisztina (óvodapedagógus, a munkacsoport vezetője) 

• A vallásos- és erkölcsi nevelés cél- és feladatrendszerének meghatározása a 3-6 éves 
gyermekek tanulási folyamataiban I. 

• Verselés, mesélés 
• Mozgás  
• Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

• 2022. február 17., 10:00-14:30 (5 óra) 
Ádám Judit (dietetikus, perinatális szaktanácsadó) 

• Gyermekeink egészségnevelése: életmód, táplálkozás és a speciális helyzetek kezelése az 
óvodában Szabó Krisztina (óvodapedagógus, a munkacsoport vezetője) 

• Szabó Krisztina (óvodapedagógus, a munkacsoport vezetője) 
• A vallásos- és erkölcsi nevelés cél- és feladatrendszerének meghatározása a 3-6 éves 

gyermekek tanulási folyamataiban 2. 
• Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 
• A külső világ tevékeny megismerése 

• 2022. március 31., 10:00-14:30 (5 óra) 
• dr. Kolozsváry Judit (fejlődés-nevelés szakpszichológus) 

• Aktivitás, alvás, pihenés, testi és mentális egészség óvodáskorban 
• Szabó Krisztina (óvodapedagógus, a munkacsoport vezetője) 

• A vallásos- és erkölcsi nevelés cél- és feladatrendszerének meghatározása különös tekintettel 
a testi-lelki fejlesztés területére 

Szeretettel és a közös munka örömével várunk minden érdeklődő óvodapedagógus kollégát!  
Szabó Krisztina 

munkacsoportvezető 
Aki akadályoztatása miatt nem tud részt venni a foglalkozáson ,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: Reszeginé Erdélyi Beáta  
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu  
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