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MEGHÍVÓ 

 

 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 

 

 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet  

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

     Ideje: 2022. február 15.  kedd 1000  – 1430 

      2022. március  9. szerda 1000 – 1430 

 

A továbbképzés 10 órás, 2x5 órás képzésből áll. 
 

A rendezvény programja: 
 

Franz Kett Pedagógia  
(saját élményre épülő módszertani foglalkozások) 

 
Előadó: 

SIPOS EDIT 
Franz Kett Pedagógia Multiplikator, Institut für Franz-Kett-Pädagogik GSEB tagja, 

hittan-történelem szakos tanár, gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember 
 

A Franz Kett által kidolgozott pedagógia a keresztény istenképre és emberképre épül. A középpontjában a 
teremtett és megváltott ember áll, aki közösségben él, talál magára és fedezi fel az élet értelmét. Isten adja élete 
értelmét és célját, ő hívja meg a közösségre. Az egységes értelemorientált pedagógia a közösségi létre, az élet 
értelmességének felfedezésére, a szépség iránti igény megélésére nevel. A módszer leglátványosabb eleme a 
foglalkozások során elkészülő padlókép, amely a közös alkotás örömére, a közösen választott célra irányítja a 
figyelmet és lehetőséget ad az elmélyült munkára. 
Franz Kett és munkatársai közel 40 éve foglalkoznak gyermekcsoportokkal, szerveznek képzéseket 
pedagógusoknak és fejlesztenek módszertani anyagokat. A Kett-pedagógiát egyre többen ismerik és 
alkalmazzák Magyarországon.  
 
 

A továbbképzés szervezője: Reszeginé Erdélyi Beáta tantárgygondozó 
 
 

A továbbképzés korlátozott létszámban vehető igénybe. A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A 
létszám feletti jelentkezőket értesítjük.  
 
 

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  

 
 

http://www.katped.hu/

