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A Vallásos- és erkölcsi neveléssel foglalkozó munkacsoport 
(Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés, mint az óvodai nevelés 

kiemelt jelentőségű feladata) 
 

 

 

helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) valamint a Google Meet 

felülete 

létszámkorlát: nincs 

 
 

1. 2022. október 19. szerda, 1000-1430 (5 óra) 

Előadó: dr. Papp Miklós (görögkatolikus atya, morálteológus – A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára) 

• Téma: Az erkölcsi nevelés a gyermekközösség és a felnőtt közösség szolgálatában 

 

Szabó Krisztina: (óvodavezető, a munkacsoport vezetője)  

• Téma: Szociometria, mint lehetőség a gyermekek társas kapcsolatainak feltérképezésére 

 

 
2. 2022. november 23. szerda, 1000-1430 (5 óra) 

Előadó: Uzsalyné dr. Pécsi Rita (neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense) 

• Téma: Az érzelmi vezéreltség megnyilvánulási formái és alakításának lehetőségei 

 

Szabó Krisztina: (óvodavezető, a munkacsoport vezetője)  

• Téma: Az óvodáskorú gyermek önkifejezése 

 

3. 2023. február 15. szerda, 1000-1430 (5 óra) (ONLINE alkalom) 

Előadó: dr. Kézdy Anikó (pszichológus – A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola docense) 

• Téma: A felnőttek modellszerepe az óvodai nevelésben. Modell és modellezés. 

 

Szabó Krisztina: (óvodavezető, a munkacsoport vezetője)  

• Téma: Az óvodapedagógus jelenlétének apróságoknak tűnő, mégis lényeges mozzanatai  

 

4. 2022. március 22. szerda, 1000-1430 (5 óra) 

Előadó: Dudásné Popovics Angéla (szaktanácsadó, óvodavezető - Szent László Katolikus Óvoda, 

Kisvárda) 

• Téma: Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés komplexitása az óvodai 

tevékenységekben 

 

Szabó Krisztina: (óvodavezető, a munkacsoport vezetője)  

• Téma: Célok és feladatok a 3-6 éves korú gyermekek testi-lelki fejlesztésének területén 

 

 

Szeretettel és a közös munka örömével várunk minden érdeklődő óvodapedagógus kollégát!  

 

Szabó Krisztina 

munkacsoport-vezető 

 

Figyelem! 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 csak a képzés teljes időtartamán jelenlévők számára adhatunk ki a szakmai nap 

végén. 

Ügyintéző: Módli Ildikó 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3015 
E-mail címe: modli.ildiko@katped.hu  
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