Katolikus Pedagógiai Intézet 2019/2020
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

