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Miről lesz szó 

 

• Katolikus óvodák létszámának alakulása a 
2017/2018-as nevelési évben 

 

• Szakmai képzések, programok 
 

• Jutalom Vagyok  
csoportos Szenzomotoros szűrés 
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A Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai 
irányítása alá tartózó katolikus óvodákról  

• A 118 óvodánkba összesen 10942 kisgyermek jár 
• óvodánkban összesen 456 csoport működik. 
• óvodapedagógusok száma: 980 fő 
• dajkák száma: 488 fő 
 

• 10942 kisgyermek közül 
1012 kisgyermek hátrányos helyzetű 
110 kisgyermek SNI-s  
100 kisgyermek BTM-es 
10 kisgyermek gyógypedagógiai ellátásra szorul 
599 kisgyermek részesül nemzetiségi nevelésben 
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Szakmai képzésekről, programokról 

• új továbbképzési rendszer kialakítása, működtetése  

– képzések: 

óvodai szakmai képzések (évente kb. 28-30 alkalommal 5-10 órás 

képzés, a kötelező 120 órás továbbképzés 25%-ba beszámolható, szakmai 
anyagok, előadásanyagok megtalálhatók a honlapon az Óvodai oldalon) 

 

engedélyezett felnőtt képzések (8 órás képzések a kötelező 120 

órás továbbképzés  25%-ba beszámolható) 
 

akkreditált pedagógusképzések (Renovabis keretében, 

intézmény pályázhat)   
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Új továbbképzési rendszer kialakítása, 
működtetése  

– képzések meghirdetése (éves, 30+os kihelyezett képzések) 

– képzésekre jelentkezés (honlapon, elektronikus űrlap formában)  

– emlékeztető e-mail küldése (visszajelzés csak abban az 

esetben, ha nem tud részt venni) 

– részvételi díj (a képzések a Katolikus Pedagógiai Intézettel pedagógiai 

szakmai szolgáltatási szerződésben álló intézmények pedagógusai számára 
ingyenesek, egyéb esetben 5.000 Ft/fő/alkalom díjat számlázunk.) 

– igazolások (oktatási azonosító szám szükséges) 

– elégedettségmérés (egységes kérdőív az intézetben, kiértékelés, 

megkapja az előadó és a KaPI intézetvezetője, észrevételek, javaslatok 
beépülnek a következő év tervébe) 
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Mérési eredmények  

• 2017-es adatok az óvodai képzések eredményeiről 
 

– 28 alkalommal szerveztem szakmai képzést, 
tanácskozást, konferenciát. 

  

– A szakmai programokra összesen 1044 fő jelentkezett.  
 

– A részvételi arány átlagosan 78 %-os volt.  
 

– A résztvevők a programokkal az ötös skálán mérve 
4,91 voltak elégedettek.  
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Második félév 

• Második féléves szakmai képzések, programok 
– Munkacsoportok folyamatos működése 

(Óvodavezetői, Vallásos, Teremtésvédelmi) 

– Éves tanácskozások  

• Pedagógiai asszisztensek találkozója 

• Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök találkozója 

– Óvodai szakmai napok 

• Kapuvár,  Szécsény 

– 5 órás, 10  órás képzések 
• Mozgásfejlesztés, prevenció az óvodában 

• Népi játékok szerepe a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek  életében 

• Kett-módszer alapelvei, pedagógiai, teológiai háttere 

• Játékos módszerek a környezeti nevelésben 

– Nagyböjti lelki nap  
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Szakmai programok zárása   

• Katolikus Óvodák XV. Szakmai Konferenciája 

– mottó: Család, óvoda, gyermek 

– a szervezés folyamatban  

– a programra való jelentkezés (márciusban meghívó, 

elektronikus formában, intézményenként max. 4 fő,) 

– konferencia végén hálaadó szentmise a 
családokért 

 

Szeretettel várjuk az érdeklődő kollégákat. 
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Jutalom Vagyok  
csoportos szenzomotoros szűrés projekt 

Miért van szükség a szenzomotoros szűrésekre? 
 

• Egyre több a magatartászavaros, a tanulási nehézség valamilyen formájával küzdő 
kisgyermek az intézményekben. 

 

• Ma 100 első osztályos közül országos átlagban mintegy 30 mutat eltérő fejlődési 
tüneteket. 

 

A Jutalom Vagyok projekt keretében gyermekek csoportos szenzomotoros szűrését 
végzik óvodákban és bölcsődékben, (1 éves - 6 éves korosztály).  Természetesen a 
szülő beleegyezésével. 
 

Mi a szűrés célja? 
• Az eltérő fejlődésű gyerekek felfedezése, hogy megfelelő fejlesztés után ők is a 

társaikkal azonos eséllyel kezdjék az iskolát. 
 

Hogyan történik a csoportos szenzomotoros szűrés? 
• A szűrés időpontjában a technikus a helyszínre látogat, 4 kamerával rögzíti a 

foglalkozást, felügyeli a technikát .  A foglalkozást a gyerekek saját 
óvodapedagógusa vezeti. A gyermekek számozott kis mellényben vannak, úgy 
végzik a gyakorlatokat.  Az elkészült videófelvételt a szakértők letöltik és kiértékelik.  

 
 

Forrás: http://www.jutalomvagyok.hu/bemutatkozunk.aspx 
 

 
 
 

 

12. 



Szenzomotoros szűrés 

Mi a szűrés eredménye? 
• A szűrés eredménye gyerekenként egy-egy egyéni megfigyelési 

jegyzőkönyv. Ez a jegyzőkönyv a megfigyelések leírásán túl fotókat és 
ajánlást is tartalmaz a hogyan továbbra vonatkozóan. Ez  beépítésre 
kerülhet az óvodapedagógus  által készített egyéni fejlődési tervbe is.  
– A szülő a  gyermekéről kiállított jegyzőkönyvet  megismeri és aláírja, 

ha kérdése van a projekt lehetőséget biztosít megfelelő napokon  
fogadóórára, ahol megbeszélhetik az esetleges problémákat. 

 

Milyen költséggel jár a csoportos szenzomotoros szűrés? 
• A csoportos szűrést maximum 15 fős, azonos korú gyermekekből álló 

csoportokban végzik. Egy csoport szűrésének a költsége 58.000 Ft.  
 
 

Bővebb tájékoztatás az alábbi  honlapon található:  
http://www.jutalomvagyok.hu/bemutatkozunk.aspx 
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Köszönöm a 
megtisztelő 
figyelmet! 


