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Ima 

 

Urunk, Jézus Krisztus!    

Hittel valljuk, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben,  

amely az örök élet kenyere számunkra.  

 E titokzatos kenyér a te áldozatodat teszi jelenvalóvá,  

hogy lelkünk tápláléka légy. 

   Élj bennünk Szent Tested által, hogy életünket a te szolgálatodra  

és az evangélium hirdetésére szenteljük.  

Úgy akarunk élni, ahogyan te éltél,  

és úgy akarunk szeretni mindenkit, ahogyan te szeretsz minket. 

 Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk! 

Ámen. 

 

 

 

 
 

Simon András: Megváltó jelenlét   
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ÖSSZESÍTETT ÓVODAI SZAKMAI KÉPZÉSEK, PROGRAMOK  

2019/2020 

 
 

Képzés, szakmai program 
 

Szept. 
 

Okt.  
 

Nov.  
 

Dec.  
 

Jan.  
 

Febr.  
 

Márc. 
 

Ápr. 
 

Máj. 

Óvodavezetői munkacsoport (3)   Nov.5. 

X 
 Jan.21.  

X 
 Márc.17.  

X 
  

Vallásos és erkölcsi neveléssel 

foglalkozó munkacsoport (4) 

 Okt.10. 

 

X 

 Dec.12.  

 

X 

 Febr. 20.  

 

X 

 Ápr. 23. 

 

X 

 

Óvodai szakmai nap (3)  Okt. 18.  

X 
    Márc.4.  

X 
Ápr. 2. 

X 
 

Elsősegélynyújtás az óvodában. 

Mit tegyen az óvodapedagógus és 

a dajka, ha baj van? (1) 

 Okt. 7. 

X 
       

Segítségadás a minősítésre, a 

tanfelügyeletre való felkészü-

léshez (1) 

 Okt.16.  

X 
      

 

 

Kutyával támogatott terápiás 

foglalkozás jelentősége 

óvodáskorú gyermekeknél (1) 

 Okt.28. 

X 
       

Franz Kett pedagógiai szemléle-

tének és módszertanának alkalma-

zása az óvodai nevelésben (2) 

  Nov.12. 

X 
Dec.3.  

X 

 

     

Teremtésvédelem és környe-

zettudatos nevelés a katolikus 

óvodákban (2) 

  Nov.21.  

X 
    Ápr. 15. 

X 
 

Katolikus óvodákban dolgozó 

dajkák XIV. találkozója (1) 

  Nov.15.  

X 
      

Óvodai nevelés alapprogramja és 

az élménypedagógia kapcsolata 

(1) 

  Nov.26.  

X 
      

Zenei nevelés az óvodában –

Kodály útján 2019. (1) 

   Dec.4.  

X 
     

Óvodai pedagógiai asszisztensek 

találkozója (1) 

    Jan.28.  

X 
    

Mozgáskotta módszer az óvodai 

gyakorlatban (1) 

    Jan. 16. 

X 
    

Problémás viselkedés – viselke-

désproblémák kezelése az 

óvodában (2) 

    

 
 Febr. 28. 

X 
Márc. 6. 

X 
  

Hulladékból hasznosat – játékok 

és használati tárgyak készítése (1) 

    

 
 Febr. 12. 

X 
   

A labda, mint mozgásos fejlesztő 

játékeszköz az óvodában (1)  

      Márc.19.  

X 
  

Nagyböjti lelkinap óvodapedagó-

gusok, dajkák számára (1) 

      Márc.27.  

X 
  

Óvodai gyermekvédelmi felelősök 

találkozója (1) 

    

 

   Ápr. 16. 

X 
 

Katolikus Óvodák XVII. Szakmai 

Konferenciája (1) 

        Máj.15.  

X 

 

Össz. alkalom: 29 
 

 

- 

 

5 

 

5 

 

3 

 

3 

 

3 

 

5 

 

4 

 

1 
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 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSEKRŐL 
 

A Katolikus Pedagógiai Intézet által a 2019/2020-as nevelési évre a katolikus óvodák 

pedagógusai és munkatársai részére összeállított szakmai programokról, képzésekről 2019. 

szeptember elején 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 2019. szeptember 27., a második félév 

képzéseire 2019. november 27. A létszámhatáros képzéseknél a jelentkezés sorrendjét tudjuk 

figyelembe venni. Ha a programokban és az időpontokban változás történik, külön értesítést 

küldünk. 
 

A nevelési év második félévében várható egy tematikus nap megszervezése is. Tervezett 

téma: Tanulási zavarok – korai felismerés, azonosítás, kezelés az óvodában, iskolában. 

Külön tájékoztatót küldünk a tematikus nap programjáról, idejéről, a jelentkezés módjáról.   
 

A 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 jelen lévők részére a 

rendezvény végén a részvételről igazolást állítunk ki.  
 

Az Intézet akkreditált képzéseket is kínál a pedagógusoknak, azonban azok 

költségtérítésesek.  
 

A Katolikus Óvodák XVII. Szakmai Konferenciájának meghívóját, programját külön 

kapják meg az intézmények 2020 márciusában.  
 

A továbbképzési programfüzet végén megtalálható annak a programsorozatnak a leírása is, 

amit a Katolikus Pedagógiai Intézet az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 

alkalmából a 2019/2020-as nevelési évben a katolikus óvodák részére meghirdet.  

 

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./  

http://www.katped.hu/
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ÓVODAVEZETŐI MUNKACSOPORT TERVEZETT PROGRAMJA 2019/2020 
 

3 alkalom, 3x5 órás képzés 

(Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 27.) 

 

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

 

„Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.” (Zsoltárok 29:11) 

 

I. Időpont: 2019. november 5. 10 óra, várható befejezés 14.30 

Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

➢ Az óvodai nevelést érintő rendeleti, törvényi változásokból eredő vezetői 

feladatok 

➢ Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja és az ONOAP 

kapcsolata, ismerete 

➢ Az ONOAP és a NAT kapcsolódási pontjai 

➢ Türelem, engedékenység, elvárás, követelmény a gyermekek - szülők - 

óvodapedagógusok kapcsolatában 

➢ A gyermekek „mindenek feletti” érdekének való megfelelés   

➢ Szolgálat vagy szolgáltatás az óvodai nevelés? 

Külső előadó: Bíró Gyula: Lehet az óvoda „családias” vagy „óvodásabb”?  

(Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar képzésfejlesztési főigazgató)  

 

II. Időpont: 2020. január 21. 10 óra, várható befejezés 14.30  

Az egészséges életmód alakítása 

➢ Az egészséges életmódra nevelés értelmezése a XXI. században 

➢ Az egészséges életmód alakításához a tárgyi feltételek megteremtése 

➢ Az óvoda működési engedélyének megtartása az intézményi tanfelügyeleti 

ellenőrzést követően 

➢ Intézkedési, fejlesztési tervek elkészítésének, elmaradásának következményei 

➢ Munkatervek, beszámolók, továbbképzési tervek koherenciája  

➢ Az óvodapedagógusok, pedagógiai munkát segítők mentálhigiéniája 

Külső előadó: Farkas Katalin Judit: „A helyes légzés módszertana és az 

egészségre gyakorolt hatása” (BUTEYKO módszertani instruktor)  

 

III. Időpont: 2020. március 17. 10 óra, várható befejezés 14.30 

Az érzelmi, az erkölcsi és a közösség nevelés 

➢ Az óvodapedagógusok kiválasztása, segítése, megtartása az intézményben 

➢ Hagyományőrzés, innováció, értékteremtés harmóniája   

➢ Tudásmegosztás, önképzés, nemzedékek közötti szövetség 

➢ A vezetők intézményen belüli, fenntartói, társadalmi megbecsültségének 

követelményei 

➢ A vezetői program megjelenése az óvodai munkatervi beszámolókban és a 

munkatervekben 

Külső előadó: dr. Bakonyi Anna: „Digitális világban digitális gyerekek?” 

(Pedagógiai szakértő, címzetes főiskolai docens) 
 

Szeretettel hívok, várok minden kedves vezető és érdeklődő kollégát! 

 

Farkasné Egyed Zsuzsanna 

     munkacsoport-vezető 
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VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSI NEVELÉSSEL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT 

TERVEZETT PROGRAMJA 2019/2020 
 

4 alkalom, 4x5 órás képzés 

(Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 27.)  
 

A 2020-ban megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülnek a 

plébániák, lelkiségi csoportok. Hogyan érinthet ez bennünket, katolikus óvodás gyerekekkel 

foglalkozó pedagógusokat? A találkozásaink alkalmával meghívott vendég előadó atyák 

frissítik fel ismereteinket a szentségekről. A kiscsoportos feladat végzése alkalmat teremt arra, 

hogy bevált hagyományokról, módszerekről osszuk meg tapasztalatainkat egymással. 

(Melyek azok a szentségek, amik az óvodás gyermekekhez közel vihetők, milyen módon 

valósulhat ez meg…). Szeretettel várjuk az érdeklődő óvodapedagógusokat, azokat is, akik jó 

tapasztalataikat örömmel megosztanák velünk. 
 

A munkacsoport találkozásainak helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet  

(1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 
 

TERVEZETT PROGRAM 

I. Időpont: 2019. október 10-én, 10 órától 14.30 óráig 

Téma: A Keresztség, mint beavató szentség és a Bérmálás szentsége, ami által 

 az Egyház felnőtt tagjaivá válunk 

Előadók: Sebők Sándor fóti kanonok plébános atya 
 Szerepi Imréné: Mi is Isten nagy családjába tartozunk. 

• A család jelentősége a kisgyermek életében 

• Az óvodai közösség, az összetartozás tágabb lehetősége 

• Az Egyházközséghez tartozás, a családok segítésének célja 
 

II. Időpont: 2019. december 12-én, 10 órától 14.30 óráig 

Téma: A Házasság szentsége 

Előadók: Blanckenstein György pápai káplán, plébános 

 Szerepi Imréné: Isten megáldja azokat, akik szeretik egymást 

• Az áldás – a segítségnyújtás ígérete 
 

III. Időpont: 2020. február 20-án, 10 órától 14.30 óráig 

Téma: Forduljunk újra Isten felé! A Bűnbánat szentsége és a Betegek szentsége 

Előadó: Dr. Fejérdy Áron atya, a propedeutikus szeminárium elöljárója 

Szerepi Imréné: Az erkölcsös viselkedés alapozásának jelentősége az 

óvodáskorú gyermekek életében 

• A bocsánatkérés és megbocsátani tudás az emberi kapcsolatok fontos 

elemei 
 

IV. Időpont: 2020. április 23-án, 10 órától 14:30 óráig 

Téma: Az Egyházi rend szentsége és az Oltáriszentség – az Élet kenyere 

Előadó: Farkas László plébános atya, a papi szenátus tagja 

Szerepi Imréné: A katolikus óvoda kapcsolódása a helyi egyházközséghez 

• Papjaink életének bemutatása az óvodás gyermekeknek 
 

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

Szerepi Imréné 

      munkacsoport-vezető 
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ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS AZ ÓVODÁBAN. 

MIT TEGYEN AZ ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS A DAJKA, HA BAJ VAN?  
 

1 alkalom 5 órás képzés 

(Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 27.)  

 

 

A képzés helyszíne:  Katolikus Pedagógiai Intézet  

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A képzés időpontja:  2019. október 7. 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 

 

Szeretettel várjuk erre a képzésre az érdeklődő óvodapedagógusok mellett  

a dajkákat is. 
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SEGÍTSÉGADÁS A MINŐSÍTÉSRE,  

A TANFELÜGYELETRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ  
 

1 alkalom, 5 órás képzés 

(Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 27.)  

 

 

A képzés helyszíne:  Katolikus Pedagógiai Intézet  

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A képzés időpontja:  2019. október 16. 10 órától 14.30 óráig 

A képzés előadója:  Farkasné Egyed Zsuzsanna   

 a Patrona Hungariae Óvoda vezetője, tanfelügyeleti és pedagógus-

minősítési szakértő   

 

Célközönség: óvodapedagógusok, munkaközösség-vezetők, helyettesek, intézményvezetők,  

Munkaforma: egyéni, mikrocsoportos, előadás 

 

 

 „Légy kedves, hiszen mindenki nehéz harcot vív, akivel csak találkozol.” 

 (John Watson) 

 

 

MINŐSÍTÉS 
• a minősítést érintő jogszabályi és eljárásbeli változások 

• a pedagógiai portfólió értékelési követelményei  

• a mentor felelőssége, a szaktanácsadó segítő szerepe 

• a tevékenységek tervezése, megvalósítása, önreflexióra való felkészülés 

• a kompetencia- és indikátorértelmezések 

• a kilenc pedagóguskompetencia szerint a portfólió védése, értékelése 

• a portfólió elemeinek beépítése a gyakorlati munkába, az óvoda tudásmegosztásába 

 

TANFELÜGYELET 
• a külső szakmai - tanfelügyeleti ellenőrzés három szintjének: (pedagógus, vezető, 

intézmény) jogszabályi változásai 

• a dokumentumok koherenciájának fontossága indikátorok szerint 

• a dokumentumok elkészítése, feltöltése 

• helyszíni ellenőrzésekre való felkészülés, módszertani tanácsok 

• erősségek, fejleszthető területekben megjelenő állítások értelmezése 

• önfejlesztési, fejlesztési tervek elkészítésének követelménye 

• a fenntartó elvárásainak való megfelelés  

• a tanfelügyeleti ellenőrzések munkaügyi, tanügyi következménye 

• a tanfelügyelet hatása az intézmény pedagógiai kultúrájának, szakmaiságának 

fejlődésére 
 

„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” 

(Példabeszédek 4:23) 
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KUTYÁVAL TÁMOGATOTT TERÁPIÁS FOGLALKOZÁS JELENTŐSÉGE 

ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEKNÉL    
 
 

1 alkalom, 5 órás képzés 

(Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 27.) 
 

 

 

 

A képzés helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet 

     1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A képzés időpontja: 2019. október 28. 10 órától 14.30 óráig  
 

A képzés előadója:      Flasch Péterné    

  szociálpedagógus, terápiás kutyafelvezető 

 
 

Tematika:  

Elméleti rész: 

- az állatok emberre gyakorolt jótékony hatásai 

- kutyával támogatott terápia kialakulása, jelenléte Magyarországon 

- milyen szempontoknak kell megfelelnie egy terápiás kutyának 

- állatasszisztált programok fajtái  

- a terápiás munka felépítése 

- terápiás munka a szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Óvodában  

 

Gyakorlati rész: 

Terápiás foglalkozás tartása a jelenlévő szakembereknek vizsgázott terápiás kutyával 

interaktív módon. 

A foglalkozás során a résztvevők saját tapasztalatot szerezhetnek a kutyával támogatott 

fejlesztés jótékony hatásairól. 

A foglalkozás során a következő területeket érintjük adaptív alapon: 

- irányítás, együttműködés, 

- finommotorika, 

- nagymozgások, 

- figyelem, koncentráció, 

- emlékezet, 

- téri orientáció, 

- testséma fejlesztése. 

A képzést relaxációs gyakorlattal zárjuk. 
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FRANZ KETT PEDAGÓGIAI SZEMLÉLETÉNEK ÉS MÓDSZERTANÁNAK 

ALKALMAZÁSA AZ ÓVODAI NEVELÉSBEN    
 

2 alkalom, 2x5 órás képzés 

(Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 27.) 
 

 

 

 

A képzések helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet 

   1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A képzések időpontja: 2019. november 12., december 3. 10 órától 14.30 óráig  
 

A képzések előadója: Sipos Edit     

  Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, MTA-PPHF Valláspedagógiai 

  Szakmódszertani Kutatócsoport /Fügefa Műhely/   

 

Tematika:  

 

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 a 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 pedagógiai modell, amelyben az ember értelmét, érzelmeit és 

akaratát is szeretnék megszólítani.  
 

Témaköreink:  

1. 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. 

2. Itt vagyok: Felfedezni saját magunkat, kimondani a nevünket, megtanulni egymás 

nevét 

3. Kilépni az otthonunk ajtaján, belépni az óvoda ajtaján, megismerni az óvodát 

4. Jó reggelt kívánni: reggeli rituálék, köszönés és köszöntés  

5. Felfedezés és hálaadás: őszi színek, illatok, formák, ízek 

A témakörök feldolgozása során elméleti és gyakorlati foglalkozásokat is megvalósítunk, és 

lehetőség lesz a Franz Kett-féle foglakozásokhoz használt eszközök megismerésére.  
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ÓVODAI NEVELÉS ALAPPROGRAMJA ÉS AZ 

 ÉLMÉNYPEDAGÓGIA KAPCSOLATA  
 

1 alkalom, 5 órás képzés 

(Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 27.) 
 

 

 

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

A képzés időpontja:  2019. november 26. 10 órától 14.30 óráig  
 

A képzés előadója: Horváth Zoltánné intézményvezető, tanfelügyeleti és pedagógus-

minősítési szakértő   

   

Tematika:  
 

1. Mi az élmény? 

1.1 Ismerkedés 

„Varázsecset”: 

☺ „villám randi” 

☺ tükör játék 

1.2 Élmény meghatározása 

1.3 Életkori sajátságok óvodás korban 

• az óvodáskorú gyermek figyelmi jellemzői 

• egyéni érdeklődés, egyéni sajátosságok 

 

2. Az élménypedagógia az ONOAP tükrében 

2.1 Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása 

2.2 A játék jelentősége 

Feladat: 

• Élményekben gazdag, a gyermek egyediségét is hangsúlyozó óvodai élet 

programjának és tevékenységrendszerének kidolgozása és az ehhez szükséges 

feltételek megteremtése 

• Együttműködés, tényleges partnerség kialakítása a szülőkkel és az érintett 

partnerekkel. 

 

3. Élmény- és projektpedagógia 

Érzelmek – Kreativitás – Divergens gondolkodás  

Játékosság – Reflexió – Önértékelés – Bizalom 

Csoport – Közösségi élmény – Tapasztalati tanulás 

Problémamegoldás – Kihívás – Magas szintű együttműködés 

Multiszenzorialitás – Játékosság és öröm 

 

• Élménypedagógia módszerek gyakorlati használata  

3.1 Szociális érzékenyítés 

☺ Érzékenyítő kártyajáték 

☺ Mese kendőkkel 

☺ Mesetérkép, harangjáték 

3.2 Komplex művészeti nevelés  

Élménypedagógia = érzelmi telítettség 

☺ Helyszínen szerzett élmények „Találd meg a megnyerőt!” 

☺ Arc ragasztás (alkotó játék) 
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TEREMTÉSVÉDELEM ÉS KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS 

 A KATOLIKUS ÓVODÁKBAN 

 

2 alkalom, 2x5 órás képzés 

(Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 27.) 

 

 

 

A képzések helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet 

   1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A képzések időpontja: 2019. november 21., 2020. április 15. 10 órától 14.30 óráig  
 

A képzés célja, hogy segítse a katolikus óvodák pedagógusait az óvodáskorú gyermekek 

környezettudatos nevelésének megalapozásában és a teremtésvédelem iránti elkötelezettség 

megvalósításában. Szeretettel várjuk azokat az óvodapedagógus kollégákat, akik szívesen 

elmélyülnek ebben a témában, hatékonyan akarnak tenni ezért az ügyért, és akik ötleteiket, 

tapasztalataikat szívesen megosztják. A két képzési nap összetartozik, egymásra épül.  

 

„Te magad legyél a változás, amit a világban látni akarsz!” 

/Mahatma Gandhi/ 

 

 

TERVEZETT PROGRAM 

I. Időpont:  2019. november 21. (csütörtök) 10.00 órától 14.30 óráig  
 

Előadás témája: Otthonunk a teremtett világ – Teremtésvédelem és fenntarthatóság 

Előadó:  Berndt Mihály környezetvédelmi szakmérnök, Hermann Ottó Intézet 
 

Előadás témája: „Minden ajándék!” – környezettudatos szemléletmód megalapozása,   

értékeink őrzése   

Előadó:  Csókáné Kovács Eszter, a nagykőrösi Názáret Római Katolikus Óvoda  

 vezetője  

A témához kapcsolódó játékok (dráma-, szituációs játékok) bemutatása, 

közkinccsé tétele, továbbgondolása.   

 

 

II. Időpont:  2020. április 15. (szerda) 10.00 órától 14.30 óráig  

Előadás témája: Földünk védelme, kincsei – Környezetvédelem, keresztény felelősségünk  

Előadó:  Nobilis Márió pápai káplán, püspöki tanácsos,  

 kisegítő lelkész: Budaörs – Nepomuki Szent János plébánia 
 

Előadás témája: Éltető forrásunk a Föld és a Víz – teremtésvédelem az óvodánkban   

Előadó:  Kőnig Gáborné, a nagykanizsai Boldog Donáti Celesztina Óvoda  

 óvodapedagógusa 

A témához kapcsolódó vizsgálódások, kísérletek bemutatása, közkinccsé 

tétele, továbbgondolása.   

 

 

Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő óvodapedagógus kollégákat. 

 

 

http://www.szfvar.katolikus.hu/adattar/plebaniak/nepomuki-szent-janos-plebania-budaors-
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KATOLIKUS ÓVODÁKBAN DOLGOZÓ DAJKÁK 

XIV. TALÁLKOZÓJA 

(Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 27.)  

  
 

 
 

Időpont:  2019. november 15. 10 óra, várható befejezés 15 óra 
 

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

  

 

Mottó: „Aki gyerekekkel törődik, könnyen és természetes módon átérezhet valamit a szentek 

 és megvilágosodottak boldog önátadásából.” /Alison Gopnik/ 

 

 

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 Mesepedagógia, népmese a nevelés szolgálatában 

  Előadó: Bajzáth Mária mesepedagógus 
 

 11.10 – 11.20  Szünet 
 

 11.20 – 12.10 Gyermekrajzfejlődés módszertana    

  Előadó: Pázmány Karolina Ágnes, a váci Apor Vilmos 

  Katolikus Főiskola tanára 
 

 12.10 – 13.00 Ebédszünet, könyvvásárlási lehetőség  
 

 13.00 – 13.50  Szekcióülés keretében Jó gyakorlat bemutatása –  

    Szentekre emlékezés az óvodában 

Szekcióvezetők: 

• Szabó Krisztina, a kecskeméti Piarista Óvoda 

óvodapedagógusa 

• Sáreczki Judit, a fóti Gondviselés Óvoda óvodapedagógusa  
 

 13.50 – 14.00  Technikai szünet 
 

 14.00 – 15.00  Találkozó bezárása hálaadó szentmisével  

   A szentmisét celebrálja: Sebők Sándor kanonok plébános, Fót   

   Az énekeket vezeti: Borka Zsolt gitáros 

 

    

  

http://www.citatum.hu/szerzo/Alison_Gopnik
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ZENEI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN – KODÁLY ÚTJÁN 2019. 

 

1 alkalom, 5 órás képzés 

(Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 27.) 
 

 

 

 

 

A képzés helyszíne:  Katolikus Pedagógiai Intézet 

  1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A képzés időpontja:   2019. december 4. 10 órától 14.30 óráig  
 

A képzés előadója:   B. Horváth Andrea      

  Magyar Kodály Társaság társelnöke    

 

 

„Van-e szebb hivatás, mint új kertbe az első jó magot vetni?” 

       (Nyilatkozat 1941) 

 

Tematika:  

 

Az előadás tematikája a Kodály írásaiban – Visszatekintés I.II.III. - megtalálható, kiolvasható 

„üzeneteket” járja körbe: ezek a mai napig fontos és követendő utat mutatnak azok számára, 

akik gyerekekkel foglalkoznak. Kiemelt helyen áll az éneklés, az értelmi és érzelmi területek 

feltérképezésének legkézzelfoghatóbb területe. Ez az aktív zenélés legtermészetesebb 

formája, ezen keresztül alakul ki a zenei anyanyelv bázisa, ezzel egy időben pedig a beszélt 

anyanyelv is előtérbe kerül.  Ehhez a területhez kapcsolódik a ritmikai fejlesztés, melynek az 

egyenletes lüktetés az alapja, a szerepjátékok és testmozgások életkorhoz alakított formációk 

bevonásával. A spontán alkotókészség, az improvizáció, a kreativitás az óvónő szemléletében 

jelen kell hogy legyen – ezt a zenei játékokon keresztül kell érvényesíteni. Ennek 

eredményeként a gyerekek is azzá válnak, természetes közegük lesz ez a gondolkodásmód – 

jelszó a JÁTÉK. Az aktív zenehallgatás anyagának megválasztása szoros összefüggésben 

van az adott tematikával, a lehetőségekkel – csakis akkor, ha nem háttérzene. Előadásomat 

példákkal támasztom alá – többek között a dalanyag kiválasztás és a feldolgozás lehetőségei –

Weöres Sándor: Magyar etűdök (100 kis énekszöveg) felhasználásával. Kreatív közös 

gondolkodás a célom az egyszerűen megvalósítható ritmushangszerek, a terepen található 

eszközök felhasználására, elkészítésére, valamint az interneten található anyagok szűrési 

szempontjainak áttekintésére. 

„Az óvodával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes kis pedagógiai kérdés, 

hanem országépítés.”  

(Kodály Zoltán)  
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MOZGÁSKOTTA MÓDSZER AZ ÓVODAI GYAKORLATBAN     
 

1 alkalom, 5 órás képzés 

(Jelentkezési határidő: 2019. november 27.) 
 

 

 

 

 

 

A képzés helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet 

 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A képzés időpontja: 2020. január 16. 10 órától 14.30 óráig  
 

A képzés előadói: Szkiba Tiborné, Balogh Jánosné      

 a szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda Intézményegység  

 vezetője és óvodapedagógusa     

 

 

 

Mottó: 

„Az élet: mozgás. Mozog maga a Teremtő is szüntelenül. Az embernek is mozognia, 

alkotnia, küzdenie kell. Minden formában, csakhogy más-más helyen, más-más ütközők 

között. De egyre világosabb az értelmünk, jobb a szívünk, nemesebb a kezünk.” 

(Gárdonyi Géza) 

 

 

Tematika:  

 

1. A mozgáskotta módszer elméleti kérdései 

2. A Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda Intézményegység és a mozgáskotta program. 

– Betekintés a mozgáskotta különböző felhasználási területeibe az óvodai 

gyakorlatban, filmfelvételekkel szemléltetve. 

3. Éves tematikus terv bemutatása. 

4. A mozgáskotta módszer eszközei. 

5. Saját élményű tapasztalatszerzés a mozgáskotta tevékenységekről, gyakorlatsorok 

kipróbálása az eszközökkel. (Váltócipő vagy zokni szükséges.) 

6. Gyakorlatsorok összeállítása a megismert metodika alapján, mikrocsoportos szervezeti 

formában. 
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ÓVODAI PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK TALÁLKOZÓJA 

1 alkalom, 5 órás képzés 

(Jelentkezési határidő: 2019. november 27.)  

 

 

 

A képzés témája:  A pedagógiai asszisztens helye és szerepe az óvodai nevelésben 

A képzés ideje:  2020. január 28. 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.  Pedagógiai asszisztens alkalmazásának feltételei   

1.1.  A pedagógiai asszisztens a köznevelés rendszerében 

2.  A pedagógiai asszisztenstől elvárható elméleti és gyakorlati képzettség 

2.1.  Általános óvodapedagógiai és gyermekpszichológiai ismeretek 

3.   A szeretet 5 nyelve – Gery Chapman: Gyerekekre hangolva  

 - elismerő szavak 

 - minőségi idő 

 - ajándékozás 

 - szívességek 

 - testi érintés 

 

4.   Elmélet és a gyakorlat egysége 

4.1.   Te beszéled a gyermek szeretetnyelvét?  

4.2.   Hogyan ismerhető fel, hogy a gyermekre melyik szeretetnyelv a jellemző? 
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„HULLADÉKBÓL HASZNOSAT” – 

  JÁTÉKOK ÉS HASZNÁLATI TÁRGYAK KÉSZÍTÉSE  

1 alkalom, 5 órás képzés 

(Jelentkezési határidő: 2019. november 27.)  

 

 

A szemét túl értékes ahhoz, hogy csak úgy elhajítsuk, úgyhogy alternatív megoldásokat kell 

találnunk az ismételt felhasználására.” 

      /Nicolas Mallos / 

 

 

A képzés helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet 

 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A képzés időpontja: 2020. február 12. 10 órától 14.30 óráig  
 

A képzés előadói: Fehér Lászlóné, Tóth Katalin     

 a mosonmagyaróvári Hildegard Óvoda vezetője és óvodapedagógusa     

 

 

A képzés célja, hogy felhívja az óvodapedagógusok és általuk a szülők, gyerekek figyelmét a 

hulladékok hasznosításának lehetőségeire. A képzés során olyan ötletek, technikák 

elsajátítására kerül sor, amelyek az óvodai csoportok mindennapi életébe beépíthetők. 

 

Tervezett program 

10.00 – 11.00 Hulladékkezelés lehetőségei az óvodában  

Előadó: Fehér Lászlóné, a mosonmagyaróvári Hildegard Óvoda vezetője 

11.00 – 12.00 Közös munka – játékok és használati tárgyak készítése (első rész) 

  Fehér Lászlóné, Tóth Katalin     

12.00 – 12.30 Ebédszünet 

12.30 – 14.00 Közös munka – játékok és használati tárgyak készítése (második rész) 

  Fehér Lászlóné, Tóth Katalin     

14.00 – 14.30 Ötletbörze: előre elkészített játékok, eszközök bemutatása 

 

Kérjük, hogy a résztvevő kollégák hozzanak magukkal: üdítős v. tejes dobozt, szigetelő- 

szalagot, PET palackot, hurkapálcát, színes alkoholos filcet, papírhengert (WC-papír guriga), 

használt pólót, ill. színes, virágmintás textildarabot, ollót, aki tud: ragasztópisztolyt. 

 

„Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él! 

Halld a szót, mit föld, az ég beszél. 

Nézd a bolygót! Oly tiszta kék. 

Élj ma úgy, hogy éljen még. 

/Orbán Tamás/ 
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         LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE TUDÁSCENTRUM        

 

 

 

PROBLÉMÁS VISELKEDÉS, VISELKEDÉSPROBLÉMÁK  

KEZELÉSE AZ ÓVODÁBAN 
 

2 alkalom, 2x5 órás képzés 

(Jelentkezési határidő: 2019. november 27.) 
 

 

A képzések helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet 

   1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A képzések időpontja: 2020. február 28., március 6. 10 órától 14.30 óráig  
 

A képzések előadói:  Boros Boglárka gyógypedagógus, pszichológus   

  Kalóczkai Éva pszichológus 
 

Tematika:  
 

 

1. alkalom (2020. február 28.) 
 

10.00 – 10.45   A 3-7 éves korú gyermekek viselkedés-magatartás szabályozásának fejlődési 

 jellegzetességei. 

10.45 – 11.45  A családi rendszer sajátosságai, a szülőkkel való kommunikáció és  

 együttműködés hangsúlya. A gyermek, a család, az intézményrendszer 

 fókuszában. 

11.45 – 12.30  A problémás viselkedés definíciója komplex értelmezési keretben: fejlődés- 

 életkori sajátosság-magatartásbeli jellemzők-fizikai jellegzetességek-tanulási  

 folyamatok kapcsolata. 

12.30 – 13.00 Ebédszünet 

13.00 – 13.45 A problémás viselkedés formái, előfordulási gyakorisága, megjelenése, annak 

 jellegzetességei. 

13.45 – 14.30 Viselkedésproblémák megjelenése az óvodában.  
 
 

 

2. alkalom (2020. március 6.) 
 

10.00 – 10.45 A tipikus fejlődésmenet és az eltérő fejlődésmenet gyanúja. A segítségnyújtás 

 lehetőségei, a teammunka hangsúlya.  

10.45 – 11.30 Az óvodapedagógus helye, szerepe, feladatai, kompetenciái a  

viselkedésrendezés terén.  

11.30 – 12.15 A szülőkkel való együttműködés formái, az esetleges elakadások megoldási 

lehetőségei.  

12.15 – 12.45 Ebédszünet 

12.45 – 14.00 Az óvodai csoportban megvalósítható konkrét módszerek, gyakorlatok, ötletek. 

14.00 – 14.30 Kérdések, válaszok. 
 

Esetleges további kérdéseikkel forduljanak bizalommal hozzánk! 

Köszönettel 

a Lépésről Lépésre Tudáscentrum munkatársai  
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A LABDA, MINT MOZGÁSOS FEJLESZTŐ JÁTÉKESZKÖZ AZ ÓVODÁBAN  

1 alkalom, 5 órás képzés 

(Jelentkezési határidő: 2019. november 27.)  

 

 

 

A képzés helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet 

 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A képzés időpontja: 2020. március 19. 10 órától 14.30 óráig  
 

A képzés előadója: Balázsné Baraksó Éva  

 testnevelő tanár, gyógytestnevelő, tantárgygondozó szaktanácsadó     

 

 

Tematika:  

 

A testmozgás megszerettetését már igen korán, óvodás korban ajánlatos elkezdeni. Ha 

döntenünk kellene, hogy melyik játékszer az, amelyiket a legváltozatosabb formában lehet 

használni a testnevelés tevékenységeken, szinte mindannyiónknak a LABDA jutna eszébe. 

Igen, így, ebben a formában, csupa nagybetűvel. Kiváló eszköz a koordinációs képességek 

fejlesztésére. A legváltozatosabb formában lehet használni, mert lehet gurítani, pattintani, 1-2 

kézzel dobni stb. Végezhetünk feladatokat helyben, járás, futás közben, egyénileg, párban, és 

akár a csapatjátékok kiváló eszköze is lehet. 

 

A képzés fő feladata, hogy elméleti, gyakorlati és módszertani segítséget nyújtson a 

változatos labdás feladatok, labdás játékok megvalósításában az óvodáskorú gyermekek 

mozgásfejlesztése érdekében.       

 A képzés tematikája: - Minden, amit a labdáról tudni illik!  

- A labda, mint a koordinációs képességek kiváló fejlesztő 

 eszköze.        

    - Videofilm: „Hogyan csináljam?” 

    - Módszertani ajánlás – gyakorlatok labdával – egyéni-,  

       páros-, csapatfeladatok, játékok.  

    - Gyakorlati foglalkozás: „Én kipróbálom!” 

    -„Gondolkodjunk együtt!” Gyakorlatgyűjtemény – „társasjáték”. 
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ÓVODAI GYERMEKVÉDELMI FELELŐSÖK TALÁLKOZÓJA 
 

1 alkalom, 5 órás képzés  

(Jelentkezési határidő: 2019. november 27.) 

 

 

A tanácskozás helyszíne:  Katolikus Pedagógiai Intézet  

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A tanácskozás ideje:  2020. április 16. 10 óra, várható befejezés 14.30 

A tanácskozás témája: Látható és láthatatlan védelem 

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

 

 

 

Mottó: „Ne mondd soha a mondhatatlant,  

            mondd a nehezen mondhatót.”  

                                   (Nemes Nagy Ágnes) 

 

 

Tematika  

 

 

1. Aktuális jogszabályi környezet 

   1.1 Bemutatás 

   1.2 Értelmezés 

 

2. Családközpontú védelem  

   2.1 Elmélet 

   2.2 Gyakorlat 

 

3. Látható védelem 

    3.1 Konkrét helyzetek 

    3.2 Elemzés 

 

4. Láthatatlan védelem 

   4.1 Konkrét helyzetek 

   4.2.Elemzés 

 

5. Felmerülő kérdések  
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NAGYBÖJTI LELKINAP ÓVODAPEDAGÓGUSOK, DAJKÁK SZÁMÁRA 

(Jelentkezési határidő: 2019. november 27.) 

 

A lelkinap helyszíne:  Katolikus Pedagógiai Intézet  

   1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A lelkinap ideje:   2020. március 27. 10 órától 15.00 óráig 
   
A lelkinap vezetője:  Dr. Kajtár Edvárd, a pécsi Székesegyház plébánosa 

    

  

 

A 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 

2019/2020 
 

(Jelentkezési határidő 2019. szeptember 27., illetve a létszámhatárok eléréséig.) 

 

 

 

 

➢ Időpont: 2019. október 18.   9 órától 15 óráig 

Szent László Általános Művelődési Központ Óvodája  

6500 Baja, Vöröskereszt tér 1/B  

 

 

➢ Időpont: 2020. március 4.     9 órától 15 óráig 

 Szent László Óvoda  

 2081 Piliscsaba, Szent László király út 151.  

 

 

➢ Időpont: 2020. április 2.    9 órától 15 óráig 

 Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola Tagóvodája  

 3060 Pásztó, Szent Imre tér 1/A 
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SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODÁJA 

6500 Baja, Vöröskereszt tér 1/b.  

 

 

A szakmai nap tervezett programja 

 

„Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” 

    (Lev.19,2) 
 

Az óvoda neve, címe: Szent László ÁMK Óvodája 

   6500 Baja, Vöröskereszt tér 1/b. 
 

Időpont: 2019. október 18. (péntek ) 9.00 órától 15.00 óráig 
 

Témánk: Szentek élete 
 

A kisgyermekeknek csak az általunk közvetített szeretet és jóság adhatja meg a hétköznapok 

apró örömeit. Ehhez a folytonos szeretetátadáshoz viszont számunkra és számukra olyan 

példaképek szükségesek, akiknél láthatjuk, hogy ők sem voltak különlegesek. Még 

megtérésük után sem voltak tökéletesek, de egy dolog közös volt bennük, úgy akartak élni, 

hogy Isten legyen az életük középpontjában, Ő határozza meg minden lépésüket, döntésüket, 

tettüket, gondolataikat. 

Óvodásaink megismerik a szentek életét, ezzel példát állítunk eléjük, majd átélhetik a szeretet 

erejét és a jóságot, dramatizálással a KETT módszerrel. 
 

4 csoportban 4 szent élete: 

- Szent László legendája     Kék csoportban 

- Szent Ferenc legendája    Piros csoportban 

- Szent Erzsébet élete és legendája   Sárga csoportban 

- Szent István élete és hazánk felajánlása  Zöld csoportban 

A nap megvalósításának tervezett menete: 

  8:30 – 9:00  Vendégfogadás 

  9:00 – 9:30  Köszöntés, a szakmai nap megnyitása 

   Csoportok bemutatása, az óvoda megtekintése 

  9:30 – 10:15  Csoportos tevékenységen való részvétel, színkártyák húzásával 

10:15 – 10:30  Tea, kávé 

10:30 – 11:30  Szakmai beszélgetés a látott tevékenységekről 

11:30 – 12:30  Ebéd 

12:30 – 13:30  A szentek szerepe napjainkban – dr. Fekete Szabolcs, a Szent László 

ÁMK lelki vezetőjének előadása 

13:30 – 14:30  Szentek – óvodánk szakmai anyagának bemutatása 

14:30 – 15:00  A szakmai nap zárása – közös ima, közös ének 

 

Szeretettel várjuk az érdeklődő óvodapedagógus kollégákat, maximum 25 főt tudunk fogadni. 
 

 

A nevelőtestület nevében: 

 

         Hosszú Kornélia 

               óvodavezető 
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Szent László Óvoda 

2081 Piliscsaba Szent László király út 151.  
 

 

 
Szakmai nap: Szent László Óvoda, Piliscsaba 

 
„A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb, 

leghatékonyabb, amit oda elültetnek, azt aligha lehet onnan kipusztítani…”   (J.F. Oberlin) 

 

 

 
Időpont: 2020. március 4. (szerda) 9 órától 15 óráig  

Téma: A magyarságtudat erősítése a keresztény nevelés értékeinek tükrében  

Helyszín: Szent László Óvoda, 2081 Piliscsaba, Szent László király út 151. 

 

 

A szakmai nap programja 

 

 

8:30 - 9:15 A vendégek érkezése, fogadása 

9:15-10:00 A vendégek köszöntése  

Közös ima és ének a Rendház kápolnájában 

Az óvoda bemutatása  

A szakmai nappal kapcsolatos információk  

10:00-10:45  A kisgyermek erkölcsi és szociális érzelmeinek fejlesztése 

A nevelés, fejlesztés folyamatának bemutatása a  

Búzavirág, Százszorszép és Napraforgó csoportokban 

10:45-11:00     Frissítő percek 

11:00-12:00     Szakmai konzultáció, a látottak megbeszélése, tapasztalatcsere  

12:00-13:00 Szendvicsebéd, kávészünet 

13:00-14:00 Ünnepek hatása a gyermekek érzelmi nevelésében 

         Előadó: Jávorné Dr. Kolozsváry Judit 

14:00-15:00 A szakmai nap zárása, szentmise a kápolnában  

 

 

Szeretettel várjuk az érdeklődő óvodapedagógusokat! 20 kollégát tudunk fogadni. 

 

A nevelőtestület nevében: 
 

Móczár Ferencné  

  óvodavezető 
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    Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 

3060 Pásztó, Szent Imre tér 1/a.   

 

 

Szakmai nap 

a Magyar Szentek Római Katolikus Óvodában 
 

 

Téma:  „A kisgyermek tankönyve maga az élet legyen!”  

Környezeti nevelés a teremtett és épített világunkban  

 

Helyszín:  Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda 3060 Pásztó, Szent Imre tér 1/a 

Pásztói Múzeum, az óvoda szomszédságában áll 

Időpont:          2020. április 2. (csütörtök) 9 órától 15 óráig 

 

A szakmai nap tervezett programja: 

 08.30 – 09.00   Érkezés, vendégek fogadása az óvodában 

 09.00 – 09.30 A vendégek köszöntése, az óvoda bemutatása, tájékoztatás a szakmai 

nap programjáról, helyszíneiről 

 09.30 - 10.15   Csoportlátogatás - Külső világ tevékeny megismerése, 

     komplexitás a környezeti nevelésben 

10.15 - 10.30    Szünet 

10.30 - 11.30   Szakmai konzultáció 

11.30 - 12.30   Szendvicsebéd 

12.30 - 13.30  Látogatás a témafeldolgozások helyszínein                                     

Romkerti társadalmi környezetünk adta témáink.                                    

Előadó dr. Hír János, a Pásztói Múzeum igazgatója 

 „Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több 

fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.” Babits   
13:30 - 14:30    A szakmai nap zárása. Záróáldás a Szent Lőrinc plébániatemplomban. 

  
 

 

Szeretettel hívunk és várunk 20 fő pedagógus kollégát óvodánkba 

a tervezett szakmai napunkra. 
 
 

Akik reményből élnek, messzebb látnak, 
  akik szeretetből élnek, mélyebben látnak,  

          akik hitből élnek, más fényben látnak.  
                    Emberé a munka, Istené az áldás. 
             Ezt az áldást kérem közös munkánkra!  
 
 

A Magyar Szentek Katolikus Óvoda dolgozói nevében: 

              

Percze Józsefné 

 óvodavezető 
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A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából meghirdetett  

programsorozat a katolikus óvodák részére 

a 2019/2020-as nevelési évre 

 

 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megtartására készülünk. A Katolikus 

Pedagógiai Intézet programsorozatot szervez a katolikus óvodák részére, amely kapcsolódik a 

kongresszus lelki hátteréhez. 

A katolikus óvodáknak meghirdetett programsorozat célja, hogy a gyermekek életkori 

sajátosságait figyelembe véve közös élmények biztosításával támogassa a hitben való 

elmélyülést. A programsorozat jó lehetőség arra is, hogy a gyermekek és a felnőttek (óvodai 

munkatársak és szülők) közös tevékenységei segítsék az Isten iránti szeretet növekedését.  

2019 októberétől 2020 áprilisáig 7 alkalomból álló programsorozatot állítottunk össze, 

amit meghirdetünk a katolikus óvodák számára. 

A programra a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapján űrlap kitöltésével lehet jelentkezni, 

2019. szeptember 27-ig. Bővebb tájékoztatást Grolyóné Szabó Évától kérhetnek a +36 1 479 

3015-ös telefonszámon. 

 

A program leírása   

A résztvevő óvoda gyermek és felnőtt közösségétől, valamint az érdeklődő szülőktől 

havonta egy feladat teljesítését kérjük. Ezeket fényképekkel (a hatályos adatvédelmi 

jogszabálynak megfelelően) és rövid írásos élménybeszámolóval hitelesítsék. A program 

zárásaként óvodánkén egy album készül, amelyet az élménybeszámolóval együtt legkésőbb 

2020. április 30-ig kérünk beküldeni a Katolikus Pedagógiai Intézetbe (1068 Budapest, 

Városligeti fasor 42.). A beérkezett albumokat zsűrizzük, majd kiállítjuk a XVII. Óvodai 

Szakmai Konferencián, ahol a programsorozatban részt vevő minden óvoda emléklapot és 

ajándékcsomagot kap, továbbá az eredményhirdetés keretében az első helyezett óvoda 50.000 

Ft, a második helyezett óvoda 40.000 Ft, a harmadik helyezett óvoda 30.000 Ft 

pénzjutalomban részesül.   

 

 

Programok 

 

 

Október 

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. 

  Hisz nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5) 

• Lelki percek keretében az idézett evangéliumi rész játékos feldolgozása, majd szőlőtő 

ültetése közösen a gyerekekkel és a felnőttekkel. A szülők megajándékozása az 

evangéliumi idézettel.    

 

 

November 

„Én vagyok az égből alászállott, élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él.” (Jn 6,51) 

(Mihez hasonlította magát Jézus? Jézus tanításának és szeretetének kiemelése. Testi éhség, 

lelki éhség. Jézus az örök élet lehetőségét kínálja nekünk.) 

• Lelki percek keretében az idézett evangéliumi rész értelmezése a gyermekekkel, majd 

a nap folyamán kenyér/cipó sütése és a szomszéd csoport megvendégelése. 
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December 

• Templomlátogatás megszervezése a gyermekekkel, szülőkkel. Közösen köszöntsék az 

Oltáriszentségben jelen lévő Jézust és Édesanyját, Máriát (ének, ima, rajz stb.).  

A szülők és az óvoda felnőtt közössége ajándékozza meg a gyermekeket egy betlehemi 

előadással. 

 

 

Január 

• Helyi pályázatok megszervezése 

Gyerekek részére helyi rajzpályázat meghirdetése, szervezése.  

 /Jézus az én barátom/ 

Felnőttek (szülők, munkatársak) részére esszéíró pályázat meghirdetése  

/Mit jelent számomra, hogy magamhoz vehetem Jézust az Oltáriszentségben/ 

 

 

Február 

• Az óvodai csoport Bibliájának körbeadása a családok között. Oltáriszentséggel 

kapcsolatos szentírási részek keresése és kiírása a mellékelt füzetbe. 

Gyermekek: képes Biblia készítése 

Családok: esti szentírásolvasás, beszélgetés, közös ima. Élmények beírhatók a füzetbe.  

 

 

Március 

• Vendég atya meghívása az óvodába és a felnőtt közösséghez, szülőkhöz. 

Gyermekeknek: lelkipercek keretében beszélgetés az Isten szeretetéről, énektanulás az 

öröm, hála kifejezésére. 

Felnőtteknek, szülőknek: előadás tartása az Oltáriszentségről, utána szentségimádási 

lehetőség. 

 

 

Április 

• Album készítése az elmúlt hónapok élményeinek bemutatására.  

Óvodánkén az elkészült egy albumot, mely magában foglalja a fényképeket és az 

élménybeszámolókat, legkésőbb 2020. április 30-ig kérjük beküldeni a Katolikus 

Pedagógiai Intézetbe (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.). 

 

 

 

 

A programsorozat megvalósításához tartalmas együttlétet, sok közös örömet, élményt  

és a jó Isten áldását kívánjuk! 
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