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M e g h í v ó  

Vallásos és erkölcsi neveléssel foglalkozó 
munkacsoport 

 
Időpont: 2020. október 21., december 10., 2021. február 18., április 7., 1000 – 1430 óra 

Az első két alkalom a Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 
A részvétel feltételei:  

- kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop, 
- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, 

- a képzés létszámkorlátos, 95 főt tudunk fogadni. 
 

A rendezvény programja:  
 
1. alkalom: 2020. október 21., online 

• Téma: A teremtés csodája. Az ember kapcsolata a teremtő Istennel és környezetével. 
o Nobilis Márió – pápai káplán, püspöki tanácsos, budaörsi kisegítő lelkész: Budaörs, Nepomuki 

Szent János plébánia. 
o Szabó Krisztina: A mindennapos gyertyagyújtás közösségteremtő ereje, és az éves tematika 

témáiban rejlő lehetőségek a gyermeki hit megalapozásában. 
2. alkalom: 2020. december 10., online 

• Téma: A bizalom és az öröm szerepe érzelmi életünk kibontakozásában és érési folyamatában 
o Fehér Ágota Judit – klinikai gyermekpszichológus, egyetemi oktató. 
o Szabó Krisztina: Az érzelmi intelligencia, mint a tanult társas viselkedés megalapozása a 3-6 éves 

korosztály óvodai nevelésében. 
3. alkalom: 2021. február 18., Katolikus Pedagógiai Intézet 

• Téma: A családi életre nevelés, mint a kisgyermekes családok és az óvodapedagógus közös feladata a 
katolikus óvodában. 

o Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes – Orvos, a Családi Életre Nevelés (CSÉN) program szakmai 
felelőse, mentor, CSÉN tanácsadó 

o Szabó Krisztina: A gyermek és a felnőtt szeretetkapcsolatának alakítása az óvodában. A szentek 
példája a krisztusi szeretetparancs megvalósításában az óvodai nevelésben.  

4. alkalom: 2021. április 7., Katolikus Pedagógiai Intézet 
• Téma: Egy asztalnál egymással és az Úrral az egyház közösségében, és az óvodai családi szentmiséken. 

o Nagy Attila Sch.P.  – piarista szerzetes, pap-tanár; a kecskeméti Piarista Gimnázium, Kollégium, 
Általános Iskola és Óvoda lelkipásztori felelőse. 

o Szabó Krisztina: Befogadás és elfogadás. A differenciálás, mint az óvodapedagógus pedagógiai 
érzékenysége az óvodás korú gyermekek hitre nevelésében. 

 
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő óvodapedagógusokat a munkacsoport tagjai közé! 

Szabó Krisztina 
munkacsoport-vezető  

 
Az online alkalmak 5*45 percesek és aktív jelenlétet igényelnek, hiszen a részét képezi előadás, 
interaktív előadás, kiscsoprotos. és egyéni munkaforma is. 
 

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 a konferencia teljes 

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: ZSARNÓCZAI JUDIT pedagógiai előadó 

Ügyintéző: Zsarnóczai Judit 
Közvetlen száma: (+36 1) 479-3015 
E-mail címe: zsarnoczai.judit@katped.hu 
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