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Franz Kett pedagógiai szemléletének és módszertanának alkalmazása az 

óvodai nevelésben 
 

 

 

időpont: 2022. április 7. és 2022. május 18., 10:00-14:30 (2x5=10 óra) 

helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

a képzés ajánlott: óvodapedagógusok számára 

létszámkorlát: 50 fő 

 

előadó: Sipos Edit (Franz Kett Pedagógia Multiplikator, az Institut für Franz-Kett-Pädagogik GSEB tagja) 

 

a képzés leírása 

 

Az óvodai életnek és az óvodai évnek világos és szépen rendezett felépítése van. A befogadás, az egymásra 

csodálkozás, a teremtett világ felfedezése, a karácsony ünneplése kitöltik az első hónapokat.  

A képzésünk célja, hogy a résztvevők megismerjék a Franz Kett és munkatársai által kidolgozott módszertant 

és szemléletet. Jelen képzésben egészen az óvodai alapoktól fogunk indulni, a kiscsoportosokkal való 

foglalkozásoktól, a befogadás időszakától. Az első idők a biztonságról, a felfedezésről, a kapcsolatok 

megteremtéséről, a közös élet szabályainak megismeréséről szólnak.  

Meg kell teremtenünk az alapokat világ felfedezéséhez: lassítani, koncentrálni, örömmel tevékenykedni, az 

érzékszerveinkkel minél több tapasztalatot gyűjteni. Ezek nélkül elérhetetlen a világ számunkra és a rohanás, 

az érdeklődés hiánya, az örömtelen mindennapok nagy hatással lesznek a gyermekek fejlődésére. A 

gyermekeknek és sokszor a szüleiknek meg kell tanítani, hogy érdek nélkül fedezzék fel és csodálják a 

világot. A Kett pedagógia egy egységes pedagógia modell, amelyben az ember értelmét, érzelmeit és akaratát 

is szeretnék megszólítani.  

 

 

a képzés felépítése 

 

• Hogyan fedezem fel a világot, hogyan tanulok? Irányított beszélgetés az óvodapedagógusokkal arról, 

hogy miként jelennek meg a nevelői munkában a saját tanulási szokásaik, erősségeik, milyen kihívásokat 
élnek meg nehezen. 

• Itt vagyok: Felfedezni saját magunkat, kimondani a nevünket, megtanulni egymás nevét 

• Kilépni az otthonunk ajtaján, belépni az óvoda ajtaján, megismerni az óvodát 

• Jó reggelt kívánni: reggeli rituálék, köszönés és köszöntés  

• Felfedezés és hálaadás: tavaszi színek, illatok, formák, ízek 

 

A témakörök feldolgozása során elméleti és gyakorlati foglalkozásokat is megvalósítunk és lehetőség lesz a 

Franz Kett-féle foglalkozásokhoz használt eszközök megismerésére. 

 

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: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  
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