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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSEKRŐL
A Katolikus Pedagógiai Intézet által a 2018/2019-es nevelési évre a katolikus óvodák
pedagógusai és munkatársai részére összeállított szakmai programokról, képzésekről 2018
szeptemberében tájékoztató levelet küldünk a fenntartók és óvodáik részére. Ezt követően
kerül fel a képzési kínálat az Intézet honlapjára.
A képzésekre való jelentkezés elektronikus formában történik a Katolikus Pedagógiai
Intézet honlapján (www.katped.hu). A képzésekre való jelentkezéshez nem szükséges
felhasználónév és jelszó. A pedagógusok az Intézet honlapján keresztül közvetlenül is tudnak
jelentkezni a programokra. Jelentkezéskor a – kötelezően kitöltendő mezőben – a
jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy jelentkezését egyeztette az intézmény vezetőjével,
és az ő beleegyezésével vesz részt a képzésen. Intézményi bejelentkezéssel is lehetőség van
továbbra is a rendszer használatára.
Jelentkezési határidő az első félév képzéseire 2018. szeptember 26., a második félév
képzéseire 2018. november 26. A létszámhatáros képzéseknél a jelentkezés sorrendjét tudjuk
figyelembe venni. Ha a programokban és az időpontokban változás történik, külön értesítést
küldünk.
A nevelési év során a második félévben várható még egy tematikus nap szervezése is,
amibe az érdeklődő óvodavezetők, óvodapedagógusok be tudnak kapcsolódni. Tervezett
téma: Óvoda iskola közötti átmenet kérdése. Külön tájékoztatót küldünk a tematikus nap
pontos idejéről, programjáról, jelentkezési határidejéről.
A meghirdetett és megpályázott 30+-os kihelyezett képzések tovább folytatódnak.
A képzések a Katolikus Pedagógiai Intézettel pedagógiai szakmai szolgáltatási
szerződésben álló intézmények pedagógusai számára ingyenesek.
A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása értelmében a pedagógusok
7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25%-a legalább 5 órás, nem akkreditált
képzések keretében is teljesíthető. A képzések teljes időtartamán jelenlévők részére a
rendezvény végén a részvételről igazolást állítunk ki.
Az Intézet akkreditált képzéseket is kínál a pedagógusoknak, azonban azok
költségtérítésesek.
A Katolikus Óvodák XVI. Szakmai Konferenciájának meghívóját, programját külön
kapják meg az intézmények 2019 márciusában.
A Katolikus Pedagógiai Intézet megközelíthető: földalattival a Bajza utca, vagy a Hősök
tere megállóig; a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig és onnan a kis Földalattival
a Bajza utca megállóig; a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Király utcáig,
onnan 70-es trolibusszal a Bajza utca megállóig; a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű
autóbusszal a Damjanich utca megállóig.
Aki autóval érkezik, parkolási lehetőség az Ötvenhatosok terén (Felvonulás tér) van.
/Továbbiakban mellékelve a szakmai képzések, programok részletes terve./
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ÓVODAVEZETŐI MUNKACSOPORT TERVEZETT PROGRAMJA 2018/2019
3 alkalom, 3x5 órás képzés
(Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 26.)
A munkacsoport találkozásainak helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet
(1068 Budapest, Városligeti fasor 42.).
I. Időpont: 2018. november 6. 10 óra, várható befejezés 14.30
Az intézményi autonómia megerősítése, a szabályzatok elkészítésével.
 A helyi szabályozók elkészítésének törvényi háttere
 Az SZMSZ elkészítésének jogszabályi, tartalmi, és formai követelménye
 A házirend elkészítésének jogszabályi, tartalmi és formai követelménye
 Írott és íratlan szabályok alkalmazása, megélése az óvodai életben
 A vezetői felelősség a jognak, hitnek, léleknek való megfelelés
 A szabályzatok módosítására való ajánlás elkészítése
Külső előadó: Jámbor Zsuzsanna közoktatás vezető, mesterpedagógus
Előadás témája: Autista gyermekek nevelése csoportban, SNI gyermekek részére egyéni
fejlesztési terv készítése.
II. Időpont: 2019. január 15. 10 óra, várható befejezés 14.30
A vezető és nevelőközösség szakmaisága, lelkisége, eszmeisége.
 Az óvodai alapprogram, pedagógiai program és a NAT kapcsolata
 A gyermekek játékából megfigyelhető pedagógiai munka a csoportokban
 A szokás szabályrendszer erőssége, gyengesége és következménye a gyermekek
neveltségi szintjére
 A gyermekek neveltségi szintje, megfigyelés mérése. Az ellenőrzés területei,
feladatmegosztás
 A nevelőmunka tervezése, a pedagógiai munka irányításának felelőssége
Külső előadó: Navratil Andrea ökológus, népdalénekes, a természetvédelem nagykövete
Előadás témája: Hála és köszönet a magyar népszokásokban
III. Időpont: 2019. március 26. 10 óra, várható befejezés 14.30
Problémamegoldó stratégia és ennek láncreakciói.
 A kommunikáció fejlesztése (kollégák, szülők, fenntartó irányában)
 A kommunikációs hibák és következményük
 Az intézményfejlesztési stratégia jelentősége az óvodában
 A vezetői felelősségre való felkészülés
 A tervező, szervezőmunka csapdáinak elkerülése
 A vezető társadalmi szerepvállalása
Külső előadó: Bella Tibor közoktatás vezető, mesterpedagógus, KÖSZOE elnöke
Előadás témája: Vezetőnek születünk, vagy azzá válunk
„Áldás és dicsősség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi
Istenünknek mind örökkön örökké.” (Jelenések 7.12)
Szeretettel hívunk, várunk minden kedves vezető és érdeklődő kollégát!
Farkasné Egyed Zsuzsanna
munkacsoport vezető
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VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSI NEVELÉSSEL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT
TERVEZETT PROGRAMJA 2018/2019
4 alkalom, 4x5 órás képzés
(Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 26.)
A munkacsoport működésének kiemelt célja, hogy segítse a magyarországi katolikus óvodák
pedagógusait az óvodáskorú gyermekek vallásos és erkölcsi nevelésének alapozásában,
megvalósításában. Emellett minden évben van kiemelt terület is, amit a találkozások
alkalmával előadás hallgatásával és közös megbeszélésekkel, tapasztalatcserével, közös
álláspont kialakításával ismerünk meg még alaposabban.
A 2018/2019-es nevelési évben a KETT módszerrel fogunk foglalkozni. A KETT módszer
egyik jeles képviselője Magyarországon Sipos Edit (Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola,
MTA-PPHF Valláspedagógiai Szakmódszertani Kutatócsoport /Fügefa Műhely/) vállalta,
hogy négy alkalmon keresztül vezet be minket a KETT módszer ismereteibe. Várjuk azokat a
kollégákat, akiket érdekel ez a téma, esetleg jó tapasztalataik, ötleteik vannak.
A munkacsoport találkozásainak helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet
(1068 Budapest, Városligeti fasor 42.).
TERVEZETT PROGRAM
I. Időpont: 2018. október 18-án, 10 órától 14:30 óráig
Tervezett előadás témája: A KETT módszer bemutatása
Tervezett előadó: Sipos Edit
A kiscsoportos beszélgetést megelőző bevezető gondolatok.
Szerepi Imréné: Mit értünk az óvodáskorú gyermekek vallásos nevelésén?
II. Időpont: 2018. december 4-én, 10 órától 14:30 óráig
Tervezett előadás témája: Az istenkép alakítása a KETT módszer segítségével
Tervezett előadó: Sipos Edit
A kiscsoportos beszélgetést megelőző bevezető gondolatok.
Szerepi Imréné: A pedagógus elkötelezettsége, személyes példájának jelentősége
III. Időpont: 2019. február 21-én, 10 órától 14:30 óráig
Tervezett előadás témája: Az emberkép alakítása a KETT módszer segítségével
Tervezett előadó: Sipos Edit
A kiscsoportos beszélgetést megelőző bevezető gondolatok.
Szerepi Imréné: A megszerzett vallásos ismeretek beépítése a mindennapokba –
komplexitás a nevelés folyamatában
IV. Időpont: 2019. április 11-én, 10 órától 14:30 óráig
Tervezett előadás témája: A KETT módszertana
Tervezett előadó: Sipos Edit
A kiscsoportos beszélgetést megelőző bevezető gondolatok.
Szerepi Imréné: A család és az óvoda együttműködése a vallásos nevelésben
Szeretettel hívunk és várunk érdeklődő óvodapedagógusokat a munkacsoport tagjai közé.
Szerepi Imréné
munkacsoport vezető
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ÓVODAI TEREMTÉSVÉDELMI MUNKACSOPORT TERVEZETT PROGRAMJA
2018/2019
3 alkalom, 3x5 órás képzés
(Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 26.)
„…az Egyháznak mindig kötelessége vizsgálni és az evangélium fényénél értelmezni az idők
jeleit, azért, hogy minden nemzedéknek megfelelő módon tudjunk választ adni az emberek
örök kérdéseire a jelen és az eljövendő élet értelméről és e kettő összefüggéseiről. Így tehát
ismernie és értenie kell a világot, melyben élünk, várakozásait, vágyait és gyakran drámai
vonásait.” (GS 4)
A munkacsoport működésének célja, hogy segítse a magyarországi katolikus óvodák
nevelőmunkáját a környezettudatos magatartás megalapozásában. Ebben az évben az
előadások és az azt követő műhelymunkák eredményeként az óvodapedagógusok számára
összeállítunk egy ötlettárat a természetsarkok kialakításának lehetőségeiről, melyet a
mindennapokban segédanyagként tudnak használni.
A munkacsoport találkozásának helyszínei:
1. és 2. alkalommal: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.),
3. alkalommal: Hildegard Óvoda (9200 Mosonmagyaróvár, Kapucinus u. 2.).
TERVEZETT PROGRAM
I. Időpont: 2018. november 29. 10 órától 14.30 óráig
Téma: „Csak, ami szükséges!” - fenntarthatóságra nevelés lehetőségei az óvodai
mindennapokban
Előadó: Dr. Hetesi Zsolt fizikus, Naphimnusz Egyesület
Somogyiné Tálas Anikó: Hulladékok feldolgozása az óvodában

II. Időpont: 2019. január 31. 10.00 órától 14.30 óráig
Téma: Mérgező és nem mérgező növények a gyermekek környezetében
Előadó: Kesjár Kamilla kertészmérnök és gyakorló édesanya a Kesjár Flóra Kft. igazgató
Somogyiné Tálas Anikó: Természetsarok a környezettudatosságért
III. Időpont: 2019. március 28. 10.00 órától 14.30 óráig
Téma: Egységben a természettel - óvoda a természet közelében
Helyszín: Mosonmagyaróvár Hildegárd Óvoda (Örökös Zöld Óvoda cím birtokosa)
9200 Mosonmagyaróvár, Kapucinus u. 2.
Előadó: Fehér Lászlóné intézményvezető

Szeretettel várjuk a munkacsoport tagjai közé az érdeklődő és a teremtésvédelem iránt
elkötelezett óvodapedagógus kollégákat!
Somogyiné Tálas Anikó
munkacsoport vezető
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ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS AZ ÓVODÁBAN.
MIT TEGYÜNK, HA BAJ VAN?
1 alkalom 5 órás képzés
(Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 26.)
A képzés helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
A képzés ideje:

2018. október 1. 10 órától 14.30 óráig

A képzés előadója:

Dr. Gesztes Éva szakmai vezető
Magyar Gyermekmentő Alapítvány

Tematika
10.00 – 12.30 Elméleti rész


















Anatómiai, élettani, kórélettani, életkorbeli sajátosságok óvodáskorban
Megelőzés lehetőségei
Általános ellátási alapelvek (prioritások, megközelítés, mentőhívás)
Fulladással járó kórképek (félrenyelés, krupp, asthma)
Lázas állapotok és azok ellátása
Görcstevékenységgel járó állapotok (lázgörcs, epilepsia)
Sérülések (rándulás, ficam, törés, vérzés, magasból esés, fejsérülés, áthatoló sérülés,
égés, elektrotrauma)
Mérgezések (növények, gáz, tisztítószerek, étel, gyógyszer)
Allergia
Kullancscsípés
Napszúrás
Hányás, hasmenés, kiszáradás
Fejfájás, migrén
Ritmuszavarok
Anyagcserezavarok (vércukor ingadozás)
Eszméletlen beteg
Újraélesztés

13.00 – 14.30 Gyakorlati képzés
 Idegentest eltávolítás fantombabákból (háti ütések, Heimlich féle műfogás)
 Alapszintű újraélesztés az Európai Újraélesztési Társaság aktuálisan érvényben lévő
ajánlása szerint oktatási fantomokon
 Stabil oldalfekvés, vérzéscsillapítás

8

Katolikus Pedagógiai Intézet 2018/2019

FELKÉSZÜLÉS AZ ÖNÉRTÉKELÉSRE, TANFELÜGYELETRE, MINŐSÍTÉSRE
1 alkalom, 5 órás képzés
(Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 26.)
A képzés helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
A képzés ideje:

2018. október 16. 10 órától 14.30 óráig

A képzés előadója:

Farkasné Egyed Zsuzsanna
Patrona Hungariae Óvoda vezetője, tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő

Célközönség: óvodapedagógusok, munkaközösség vezetők, helyettesek, intézményvezetők,
Munkaforma: egyéni, mikro csoportos, előadás
I. Önértékelés
 az önértékelés jogszabályi háttere
 az intézmény saját minőségi céljai
 pedagógus – vezető – intézmény önértékelése
 önértékelési program az óvodában
 önértékelés eszközei, folyamata, módszerei,
 az önértékelési rendszer működtetésétől elvárható eredmények
II. Minősítés
 minősítést érintő jogszabályi és eljárásbeli változások
 a pedagógiai portfólióval szemben támasztott elvárások
 mentor felelőssége, segítős szerepe
 kompetencia és indikátorértelmezések
 a pedagógus nyolc kompetencia szerint a portfólió védése, értékelése
 a portfólió elemeinek továbbélése a tervező és gyakorlati munkában
III. Tanfelügyelet:
 a külső szakmai - tanfelügyeleti ellenőrzéshez kapcsolódó önértékelés három
szintje: pedagógus, vezető, intézmény jogszabályi változásai
 a tanfelügyelet munkaügyi, tanügyi és módszertani hatása
 a gyermekek fejlődésének nyomon követésére épülő mérések
 a dokumentumok koherenciájának megteremtése
o a továbbképzési program, beiskolázási terv kapcsolata az
önértékeléssel
o az elvárások, és a gyakorlat összhangja
 a pedagógiai program és az intézmény bejárása
 minősítés eredményei, a partneri elégedettség, intézkedési terv
A keresztény pedagógusnak az óvoda munkahely, hivatás, vagy küldetés?
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MOZGÁSFEJLESZTÉS, PREVENCIÓ AZ ÓVODÁBAN
A TARTÓ- ÉS MOZGATÓRENDSZER ELVÁLTOZÁSAINAK
MEGELŐZÉSE ÉS OLDÁSA
2 alkalom, 2x5 órás képzés
(Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 26.)

A képzések helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
A képzések ideje:

2018. október 11., november 8. 10 órától 14.30 óráig

A képzések előadója: Balázsné Baraksó Éva
testnevelő tanár, gyógytestnevelő, tantárgygondozó szaktanácsadó
Témák:
1. A lábboltozat – süllyedés prevenciós és korrekciós lehetőségei
2. A helyes testtartás kialakítása, prevenciós és korrekciós gyakorlatok a
hátizomzat erősítésére, mobilizálására
A tartó- és mozgatórendszer az emberi szervezet legfontosabb szervrendszere, amely nélkül
sem helyváltoztatásra, sem mindennapi munkánk elvégzésére nem volnánk képesek.
Gyermekeink mozgásszegény, de érzelemgazdag világban nőnek fel. Gyakran túl sok , és
egészségtelen táplálékot fogyasztanak, és sajnos keveset mozognak. Ennek következtében a
helytelen testtartás és lábboltozat elváltozások kialakulása sok esetben már óvodás korban
megfigyelhetőek,

és

gyakran

kiindulópontjai

a

későbbi

súlyosabb

testi

tünetek

megjelenésének.
Nekünk, óvodapedagógusoknak, testnevelőknek, tanítóknak feladatunk, hogy a növekvő
szervezet kóros irányú fejlődését gyorsan és hatékonyan megelőzzük!
2018. október 11. 10 órától 14.30 óráig
A lábboltozat – süllyedés prevenciós és korrekciós lehetőségei
Az egyik leggyakoribb mozgásszervi elváltozás a lábboltozat- süllyedés, amely megjelenése
esetén az egész testre kihat. Annyira elterjedt, hogy a legfontosabb a kialakulás elleni
küzdelem.
A képzés fő feladata, hogy elméleti, gyakorlati és módszertani segítséget nyújtson az óvodai
mozgástevékenységeken a változatos mozgásfejlesztés megvalósítására!
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A képzés tematikája: - A lábboltozat – süllyedés kialakulásának okai.
- A lábboltozat- süllyedés megjelenése az egyes életkori
szakaszokban.
- Videofilm- „Hogyan csináljam?”.
- Módszertani ajánlás- gyakorlatok szer nélkül, szerrel, egyéni,
páros, csapat feladatok.
-„Gondolkodjunk együtt!”- Gyakorlatgyűjtemény-„társasjáték”.

2018. november 8. 10 órától 14.30 óráig
A helyes testtartás kialakítása, prevenciós és korrekciós gyakorlatok a hátizomzat
erősítésére, mobilizálására
Helyes testtartásról akkor beszélhetünk, ha a test saját erői és a testre ható külső erők között
egyensúlyi állapot van. Sajnos ez az egyensúly gyakran megbomlik, és ennek következtében
rossz, hibás tartás alakul ki. Már óvodás korban is találkozhatunk „hanyag tartású”
gyerekekkel, akiknél szemmel látható a helyes testtartáshoz képest az elváltozás. Cél ennek a
megelőzése.
A képzés fő feladata, hogy elméleti, gyakorlati, módszertani segítséget nyújtson a hátizomzat
erősítését, mobilizálását illetően, és lehetővé tegye a változatos mozgásfejlesztést!
A képzés tematikája: - A gerinc és a törzs deformitásai és funkcionális zavarai.
- A nyak és törzs betegségei gyermekkorban.
- Videofilm- „Mobilizáljunk, de hogyan?”
- Módszertani ajánlás- mobilizáló, erősítő gyakorlatok.
- „Gondolkodjunk együtt!”- Gyakorlatgyűjtemény.
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CSELEKVŐ, FELFEDEZŐ TEVÉKENYSÉG TERVEZÉSÉNEK, SZERVEZÉSÉNEK
MÓDSZERTANA AZ ÓVODÁBAN
1 alkalom, 5 órás képzés
(Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 26.)

A képzés helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
A képzés ideje:

2018. október 9. 10 órától 14.30 óráig

A képzés előadója: Kalmár Zsuzsanna
mesterpedagógus, szaktanácsadó

Tematika:
1. Az óvodai tanulásszervezés törvényi háttere, szemléletváltozása napjainkig
2. Az

Alapprogramban

megfogalmazott

szakmai-módszertani

irányelvek

és

a

módszertani kultúra tanulásfelfogásának értelmezése, megújulásának szükségessége
3. A tanulás lehetséges formái napjainkban, az óvodapedagógus szerepének pedagógiai
paradigmaváltása
4. A játék és a tanulás meghatározó jellemzői, kapcsolatának tisztázása
5. A tanulás jelenléte a játékban, a játék jelenléte a tanulásban
6. A cselekvő, felfedező tevékenység lehetőségei, a játékba integrált tanulás folyamata,
szervezése

az

óvodai

tevékenységek

tükrében

(kompetenciafejlesztés

és

hátránykompenzáció)
7. Tervezés módszertana a cél-feladat-módszer-eszköz koherenciájában, a helyi
pedagógia program tükrében
8. A folyamatos napirend a tervezés és megvalósítás szempontjából
9. A projektpedagógia alkalmazási lehetőségei, a projekt és a játék kapcsolata, a
gyakorlati megvalósítás módszerei
10. A projektmódszer előnyei az integrált nevelés feladataiban
11. Jó gyakorlatok adaptálásának kérdései
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A KATOLIKUS ÓVODÁKBAN DOLGOZÓ DAJKÁK
XIII. TALÁLKOZÓJA
(Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 26.)

Időpont:

2018. november 16. 10 óra, várható befejezés 15 óra

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

Mottó: „Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.”
/Bárczi Gusztáv/

PROGRAM
9.30 – 10.00

Regisztráció

10.00 – 10.20

Találkozó megnyitása, közös ima
Grolyóné Szabó Éva, a KaPI pedagógiai előadója

10.20 – 11.10

A dajka sajátos feladata az egészséges életmódra
nevelés területén, kiemelve a gondozási tevékenységeket
Előadó: Zöldy Andrásné a tapolcai Szent Erzsébet Óvoda
vezetője

11.10 – 11.20

Szünet

11.20 – 12.10

Elsősegélynyújtás az óvodában – Mit tehet a dajka néni?
Előadó: Dr. Tormássi Márton sürgősségi és oxyológus
szakorvos

12.10 – 13.00

Ebédszünet, könyvvásárlási lehetőség

13.00 – 13.50

Szekcióülés keretében Jó gyakorlat bemutatása – A dajka
sajátos feladata a gyermek testi, lelki szükségleteinek
kielégítésében
Szekcióvezetők:
 Imre Lászlóné nyíregyházi Szent Imre Katolikus
Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola óvodavezetője
 Virágné Bertalan Éva a győri Prohászka Ottokár Orsolyita
Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda óvodavezetője

13.50 – 14.00

Technikai szünet

14.00 – 15.00

Tanácskozás bezárása hálaadó szentmisével
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HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ A MINDENNAPOKBAN
2 alkalom, 2x5 órás képzés
(Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 26.)
A képzés helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
A képzések ideje:

2018. november 22., december 3. 10 órától 14.30 óráig

A képzés előadója: Jávorné dr. Kolozsváry Judit szakpszichológus
Tematika:


A kommunikáció fogalma, szükségessége (evolúciós örökség, az együttműködés és az
egyéni fejlődés feltétele)



Kommunikációs módok



Interperszonális
Kommunikációs csatornák

Instrumentális
Direkt
Indirekt

o
o
o
o

vokális
mimikai
pantomimikai /proxémika
testbeszéd / öltözködés, hajviselet, smink





A kommunikáció egyik specifikus fajtája: a konfliktuskezelés
Kommunikációs gátlás, ennek néhány lehetséges oka, fajtái / burnout
A személyiség karbantartása a hatékony kommunikáció érdekében:
o önismeret és mindfulness
o reziliencia képesség
o érzelmi / szociális intelligencia
o kommunikációs technikák ismerete



Hatékony kommunikáció:

három – hét éves gyermekekkel
szülőkkel, munkatársakkal

o értő figyelem
o empátia
életkori és helyzeti sajátosságoknak
o együttműködési lehetőségek keresése
megfelelően


Gyakorlatok:
o Figyeld magadat! (mindfulness)
o Működj együtt! (verbális, nonverbális csatornák)
o Tartsd karban magadat! (reziliencia)
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POWERPOINT TANFOLYAM ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK – ALAPSZAKASZ
2 alkalom, 2x5 órás képzés
Jelentkezési határidő: 2018. november 26.)
A képzés helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
A képzések ideje: 2019. január 29., február 19. 10 órától 14.30 óráig
A képzés előadója: Dr. Mártonné Sárossy Mónika
KaPI pedagógiai előadó, mesterpedagógus, szaktanácsadó

Ajánlás
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek alapfokú számítástechnikai
ismeretekkel, de a prezentációs program használatában még kezdők, és szeretnének olyan
ismeretekhez jutni, amelyek révén képesek oktatáshoz kapcsolódó színvonalas prezentációs
anyagot készíteni, s egy előadást élvezetesebbé, szemléletesebbé tenni a Microsoft
PowerPoint 2016 program segítségével.
A jelentkezés feltételei
Szükséges előképzettség:
A jelentkezés feltétele a számítógép, a Microsoft Word szövegszerkesztő legegyszerűbb
funkcióinak ismerete és alkalmazása a gyakorlatban:
• Programok elindítása és bezárása.
• Szövegszerkesztőben új dokumentum létrehozása, elmentése. Korábban létrehozott
dokumentum megnyitása, dokumentum elmentése más néven. A dokumentum bezárása.
• A dokumentum nézetei közötti váltás (normál és nyomtatási elrendezés).
• Szöveg bevitele (gépelés, a billentyűzet használata). Szöveg javítása (törlés, módosítás).
Szövegrészek egyszerű kijelölése. Egyszerű másolás, mozgatás.
• Szöveg egyszerű formátumai: betűméret, betűtípus állítása; félkövér, dőlt formázás.
Szöveg igazítása (balra, jobbra, középre, sorkizárt).
• A dokumentum nyomtatása.
Tárgyi feltételek:
A képzés során mindenki saját laptopon dolgozik, ezt a jelentkezőknek maguknak kell
biztosítaniuk, minden alkalommal el kell hozniuk. Fontos, hogy megfelelően ismerjék a
képzésre hozott laptopot (kellő biztonsággal kezeljék például a billentyűzetet, amely
laptopok esetén eltérhet a megszokottól). Egér legyen csatlakoztatva a géphez.
A gépen Windows operációs rendszer és az Office 2016, ennek részeként a PowerPoint
2016 legyen telepítve (esetleg a 2010-es verzió, de a képzésen a 2016-os verziót
használjuk).

15

Katolikus Pedagógiai Intézet 2018/2019

Tematika PowerPoint 2016













Prezentációkészítés szabályai
A prezentációkészítő program elindítása
A fájl szalag beállításai (mentés, megnyitás, fájlformátumok, nyomtatás)
Nézetválasztás
Diák elrendezése, új dia létrehozása, törlése, diamásolat
A prezentáció grafikai elemei (témák, színek, betűtípusok, effektusok, egyedi háttér)
Szövegdobozok
WordArt, alakzatok beszúrása
Képek beszúrása
Objektumok fedése, csoportba foglalás
Vetítési beállítások, áttűnés, animálás
Hivatkozás beszúrása, akicógombok

A képzés létszámkorlátos, maximum 18 főt tudunk fogadni a tanfolyamon.
A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik.
Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb 930-kor megjelenni szíveskedjék a pontos kezdés
érdekében. A számítógépek beállítását 9 óra 30 perckor kezdjük!
Szeretettel várjuk az érdeklődő óvodapedagógus kollégákat.
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AZ ÓVODAPEDAGÓGUS EGY NAPJA
A PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK TÜKRÉBEN
1 alkalom, 5 órás képzés
(Jelentkezési határidő: 2018. november 26.)

A képzés helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
A képzés ideje:

2019. január 23. 10 óra, várható befejezés 14.30

A képzés előadója:

Grolyóné Szabó Éva
Katolikus Pedagógiai Intézet pedagógiai előadó, szaktanácsadó

Tematika
1. Megújuló köznevelési rendszer
Pedagógusok előmeneteli rendszere, Pedagógus életpálya nyomon követő rendszer,
Pedagógiai szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet), Intézményi önértékelés,
Szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer, Pedagógus továbbképzési rendszer
2. Új típusú szaktanácsadás
célja, alapelvei, kulcsszavai
3 x JÓ = Szaktanácsadás
3. Pedagóguskompetenciák, szintleírások
A pedagógusok értékelésének elemei, a pedagóguskompetenciák
(A kompetenciák meglétét és szintjét értékeli a minősítő bizottság mind a
minősítési eljárás, mind a portfólió értékelése során)
Fogalmak: tudás, képesség, attitűd, sztenderdek, indikátorok
4. Az óvodapedagógus egy napja a pedagóguskompetenciák tükrében
„Aha” élmény (felfedezés, rácsodálkoztatás, tudatosítás)
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ÓVODAI PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK TALÁLKOZÓJA
1 alkalom, 5 órás képzés
(Jelentkezési határidő: 2018. november 26.)

A képzés témája:

Pedagógiai asszisztens helye és szerepe az óvodai nevelésben

A képzés ideje:

2019. január 21. 10 órától 14.30 óráig

A képzés helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
A képzés előadója:

Báráczné Szántó Mariann
a mohácsi Szent Ferenc Óvoda vezetője, közoktatási szakértő

Tematika
1.
1.1.

Pedagógiai asszisztens alkalmazásának feltételei
A pedagógiai asszisztens helye a köznevelés rendszerében

2.
2.1.
2.2.
2.3.

A Pedagógiai asszisztenstől elvárható elméleti és gyakorlati képzettség
Általános óvodapedagógiai és gyermekpszichológiai ismeretek
SNI-s és BTM-s és egyéb fejlődésben lemaradt gyermekek inkluzív
nevelésében való segítségadás
A zenei és az anyanyelvi nevelés, fejlesztés fontossága a kisgyermek életében

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Elmélet és gyakorlat harmóniája
Beszédindítási gyakorlatok, technikák
A mondóka, zene és hangutánzás jelentősége és azok mindennapi gyakorlata
Segédanyagok a további sikeres munkához

4.

Kérdések, amiről eddig még nem beszéltünk
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HATÉKONY ÉS JÁTÉKOS ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN
1 alkalom, 5 órás képzés
(Jelentkezési határidő: 2018. november 26.)

A képzés helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
A képzés ideje:

2019. február 7. 10 órától 14.30 óráig

A képzés előadói:

Dr. Molnárné Bán Ildikó intézményvezető, logopédus, szaktanácsadó
Karayné Pavalacs Zsuzsanna logopédus, szaktanácsadó
Ráczné Gujgiczer Lívia óvodapedagógus, szaktanácsadó

Tematika
1. A csoportba járó gyerekek anyanyelvi fejlettségének megismerési lehetőségei:
-a család megismerése, anamnézis, családlátogatás
-szülők bevonása a nevelésbe, partneri kapcsolat kialakításának lehetősége
-a logopédus feladatai az óvodai beszédfejlesztésben
-a gyerekek beszédfejlettségének felmérése, logopédiai szűrések és vizsgálatok
-a szabad játék szerepe a gyerekek beszédfejlettségének megismerésében
2. A gyerekek beszédfejlődésének segítése:
- csoportos anyanyelvi játékok
-a mozgás fejlesztő hatása a beszédfejlődésre, anyanyelvi mozgásos játékok
-szülőkkel játszható, ill. nekik ajánlott beszédfejlesztő játékok
-logopédus munkájának segítése: kiscsoportos, célzott játékok
-eszközök készítése: egy-egy beszédfejlesztő játék
-SNI gyerekek segítése
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FEJLESZT VAGY BUTÍT? - Digitális készülékek hatása a gyermekek
agyi működésére, személyiségük fejlődésére.
2 alkalom, 2x5 órás képzés
(Jelentkezési határidő: 2018. november 26.)
A képzés helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
A képzés ideje:

2019. február 25., március 11. 10 órától 14.30 óráig

A képzés előadója:

Uzsalyné Dr. Pécsi Rita PhD neveléskutató

Tematika:
1.

A kisgyermekkor életfeladatai az okos eszközök tükrében: melyek a legfontosabb
tapasztalatok, amelyeket a harmonikus személyiségfejlődés érdekében meg kell kapnia
minden óvodás korú gyermeknek?
Ezeket az okos eszközök miként befolyásolják?
A szülők digitális világának, gyakorlatának szerepe a nevelésben.
- A digitális készülékek működése: tartalomtól függetlenül - a vibráló képernyőhatás,
az információközlés módja, sűrűsége, erőssége.
- Van-e sugárzásveszély? Mi váltja ki a dopaminhatást?
- A kisgyermekkori idegrendszer és a képernyő kölcsönhatása
Hogyan hat a képernyőről érkező információ a kisgyermekkori idegrendszerre?
Milyen fejlesztő hatás és milyen káros hatások érhetik?

2.

A virtuális eszközök által közvetített tartalmak - és a kisgyermekkori mentális
fejlődés
- Mire használható? A virtuális tapasztalatok és az élettapasztalatok kiegészítik vagy
kioltják egymást?
- Mennyit? Hogyan? Hogyan tanítható a helyes felhasználás?
- A tiltás, a korlátozás segít-e avagy „lemaradnak” valamiről?
- És az óvodában?
- A függés kialakulásának veszélye. Virtuális kokain?
- Mit tehetünk? Mikor kell szakemberhez fordulni?
- A védelem és a megelőzés útjai - otthon, az óvodában.
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GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI FELELŐSÖK TALÁLKOZÓJA
1 alkalom, 5 órás képzés
(Jelentkezési határidő: 2018. november 26.)

A tanácskozás helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
A tanácskozás ideje:

2019. április 9. 10 óra, várható befejezés 14.30

A tanácskozás témája:

Védelmi nyomok

A tanácskozás előadója: Labáth Ferencné igazgató /Humán Tréning Központ/

Mottó: „Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap,
melyen minden arra járó nyomot hagy.”
(Kínai közmondás)

Tematika
1. Aktuális jogszabályi környezet
1.1. Bemutatás
1.2. Értelmezés
2. Generációk egymásra hatása a gyermekvédelemben
2.1. Alfától az Omegáig
3. A tudatos gyermekvédelmi munka módszerei, eszközei
3.1. TOP 10 skála
3.2. Eisenhower mátrix
3.3. Esetbemutatás
3.4. Esetelemzés
4. Problémák feladattá formálása
4.1. Célok
4.2. Értékek
4.3. Feladatok
4.4. Visszacsatolás
5. Felmerülő kérdések
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NAGYBÖJTI LELKINAP ÓVODAPEDAGÓGUSOK, DAJKÁK SZÁMÁRA
(Jelentkezési határidő: 2018. november 26.)

Helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
A lelkinap ideje: 2019. április 5. 10 órától 15.00 óráig
A lelkinap vezetője: Gulyás Zsolt plébános
Karcag, Szent István király plébánia

Lelkinap menete:
10.00 Veni Sancte
I. Elmélkedés
10.45 Keresztút az előadóteremben, vagy csendes elmélkedés a kápolnában,
vagy elmélkedés a szabadban
11.45 II. elmélkedés
12.30 Ebédszünet
13.00 Szentségimádás
14.00 Szentmise (III. elmélkedés)
A lelkinap alatt lesz lehetőség gyónásra, lelki beszélgetésre.
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KATOLIKUS ÓVODÁK SZAKMAI NAPJAI
2018/2019
(Jelentkezési határidő 2018. szeptember 26., illetve a létszámhatárok eléréséig.)

 Időpont: 2018. november 21. (szerda) 9 órától 15 óráig
Szent Mór Katolikus Iskolaközpont Szent Mór Katolikus Tagóvodája
7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 14.

 Időpont: 2018. december 5. (szerda) 9 órától 15 óráig
Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskola – Óvodai tagintézmény
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 19.

 Időpont: 2019. március 29. (péntek) 9 órától 15 óráig
Szent Tamás Görögkatolikus
Intézményegység
5000 Szolnok, Temető út 13.

Óvoda

és

Általános

Iskola

Óvodai

 Időpont: 2019. április 26. (péntek) 9 órától 15 óráig
Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina
Óvoda
8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.
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A SZENT MÓR KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM
Óvodai szakmai napjára tervezett program
Helyszín: Szent Mór Iskolaközpont Szent Mór Katolikus Tagóvodája
7625 Pécs Aradi vértanuk útja 14. tel. 72/216-718
Ideje: 2018. november 21. /szerda/

9:00 - 9:30

Vendégek köszöntése, az intézmény bemutatása, tájékoztatás a szakmai nap
programjáról, helyszíneiről

9:30 - 10:15

Csoportlátogatás
Kett padlóképes foglalkozás megtekintése az óvoda
nagycsoportjában
Téma: Ismerkedés Szent Erzsébet életével, jócselekedeteivel

középső

és

10:15 - 10:30

Frissítő szünet

10:30 - 11:30

Szakmai konzultáció Grolyóné Szabó Éva óvodai szaktanácsadó - Katolikus
Pedagógiai Intézet és Sipos Edit hittanár- PPHF, KETT képző vezetésével

11:30 -12:30

Amikor a szentek beköltöznek az óvodába – módszertani és életrajzi
megfontolások a szentekről szóló katekézisben
Előadó: Dr. Kajtár Edvárd a pécsi Székesegyház plébánosa

12:30 - 13:30

Ebéd

13:30 - 14:30

Szentek a Székesegyházban – A pécsi Székesegyház megtekintése
Dr. Kajtár Edvárd atya tematikus idegenvezetése

14:30 - 15:00

Szakmai nap zárása a Székesegyházban

Szeretettel hívunk és várunk 15 érdeklődő óvodapedagógus kollégát a szakmai napunkra.
A távolról érkező kollégáknak igény esetén, szállást tudunk biztosítani
3000 Ft kedvezményes áron.
Az óvoda közössége nevében:
Tomposné Kovács Edit
óvodavezető
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Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda
és Alapfokú Művészeti Iskola – óvodai tagintézmény
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 19. sz.
Telefon: 06-30-416-0239
E-mail: szentimreovinyh@gmail.com
A Szent Imre Katolikus Óvoda szakmai napjának tervezett programja
„Derűs vagyok, legyetek azok ti is!”
(Szent II. János Pál pápa)
Helyszín: Szent Imre Katolikus Óvoda
4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 19 sz.
Időpont: 2018.12.05. (szerda)

A szakmai nap tervezett programja
8.30 - 9.15
9.15 - 10.15

Vendégek fogadása, regisztráció, köszöntő
Betekintés óvodánk mindennapi életébe: „Szentek” projekt
 lelki percek
 szabad játék és párhuzamos tevékenységek megvalósításának lehetőségei





Katica csoport: Szent Imre herceg bátorsága
Méhecske csoport: Szent Márton jósága
Pillangó csoport: Szent Erzsébet önzetlensége
Napocska csoport: Szent Miklós szeretete

10.15 - 10.30 Frissítő percek – gyülekezés a közösségi teremben
10.30 - 10.40 Intézményünk rövid bemutatása
10.40 - 11.30 Szakmai konzultáció – tapasztalatok megbeszélése
11.30 - 12.15 Óvoda megtekintése
12.15 - 13.00 Ebéd
13.00 - 14.00 Előadás: A szentek életének hatása mindennapi életünkre
Előadó: Felföldi László plébános
14.00 - 15.00 Látogatás a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházba (záró áldás)
Szeretettel hívunk és várunk 20 fő pedagógus kollégát óvodánkba
a tervezett szakmai napunkra.
A Szent Imre Katolikus Óvoda dolgozói nevében:
Imre Lászlóné
óvodavezető
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SZENT TAMÁS GÖRÖGKATOLIKUS
ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉG

5000 Szolnok, Temető út 13.

@

56/800-230 06 30 622 4939
szolnoki.gorogkatolikusovoda@gmail.com

Szakmai nap
a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda
és Általános Iskola Óvodai Intézményegységében
Helyszín: Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda 5000 Szolnok, Temető út 13.
A szakmai nap tervezett időpontja: 2019. március 29. /péntek/
Téma megnevezése: Esélyteremtés a Szent Tamás Óvoda Intézményegységben
Tartalom: Mozgáskotta módszer alkalmazása és kutyaterápiás fejlesztő foglalkozások
A megvalósítás menete:
08:30 - 09:00 Érkezés, vendégek fogadása
09:00 - 09:30 A Szent Tamás Óvoda Intézményegység bemutatása (Szkiba Tiborné)
09:30 - 10:45 Mozgáskotta fejlesztő foglalkozás bemutatása a Nyuszi csoportban.
Mozgáskotta módszer, mint komplex mozgás és személyiségfejlesztő program
bemutatása. A tevékenységet vezeti és bemutatja: Balog Jánosné, óvodapedagógus
10:45 - 11:00 Szünet
11:00 - 12:00 Kutyaterápiás fejlesztő foglalkozások megvalósítása, hatásai
Előadó: Flasch Péterné szociálpedagógus, terápiás kutyafelvezető
12:00 - 13:00 Szendvicsebéd
13:00 - 14:00 Szakmai konzultáció, szakmai nap zárása.
14:00 - 15:00 Fakultatív program: látogatás a Szolnoki repülőmúzeumba
(Az óvodától 10 perc séta. Pedagógusoknak ingyenes, ezért pedagógus igazolványt
javasolt hozni).
Szeretettel hívunk és várunk 25 fő érdeklődő óvodapedagógust.
Szkiba Tiborné
Óvodai Intézményegység-vezető
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P I A R I S T A Á L T A L Á N O S I S K OL A , G I M NÁ ZI U M , K OL L É GI UM
É S B OL D O G D ON ÁT I C E L E S ZT I N A Ó V O DA
N A GY KA N IZS A

Szakmai nap tervezett programja
Mottó: „Az élet szépség, csodáld meg!”
(Teréz Anya)
Helyszín: Boldog Donáti Celesztina Óvoda
8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.
Intézmény elérhetősége: e-mail: oktatas@nk-piar.hu, Tel:30/228-6198
Időpont: 2019. április 26. (péntek)
Program
8.30 - 9.30

Megérkezés, regisztráció

9.30 - 9.45

Vendégek köszöntése - óvodások köszöntője
Reggeli áhítat, vezeti: Nyeste Pál igazgató

9.45 - 10.15

A Termőföld. Bemutató foglalkozás Kett módszer alkalmazásával.
A bemutató foglalkozást vezeti: Kőnig Gáborné óvodapedagógus

10.15 - 10.30 Kávészünet
10.30 - 11.00 Környezettudatosságra nevelés óvodánkban.
Bemutatják: Várfalviné Mércz Rita és Laskainé Simonka Ágota
óvodapedagógusok
11.00 - 11.45 Szakmai konzultáció
11.45 - 12.15 Az intézmény bemutatása, körbejárása
12.15 - 13.15 Ebéd – Svédasztalos
13.15 - 14.30 Játékos foglalkozás a természet ösvényein óvodapedagógusokkal
Előadó: Aczél Gergely
14.30 - 14.45 Úti áldás, vezeti Nyeste Pál – igazgató
Szeretettel hívunk és várunk 25 fő óvodapedagógus kollégát.
A nevelőtestület nevében:
Sifter Józsefné
óvodavezető
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