
 

 

A képzésekre jelentkezés az előző évekhez hasonlóan, elektronikus formában történik a KaPI honlapján: 

https://www.katped.hu/ovodai-kepzesek 
 

Szakmai információ: Technikai segítségnyújtás: 

Módli Ildikó Schillinger Tibor 

Telefon: 1 479 30 15 Telefon: 1 479 30 16 

E-mail: modli.ildiko@katped.hu E-mail: schillinger.tibor@katped.hu 
 

 

A képzések egy része korlátozott létszámban vehető igénybe. A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A 

létszámkorlát elérése után a rendszer nem enged további regisztrációt. Ilyen esetben kérjük, jelezze a részvételi 

szándékát a fenti telefonszámon, hogy várólistára tehessük. Kérjük, hogy minél hamarabb jelentkezzen az adott 

képzésre.  

 

 Táblázat az óvodapedagógus továbbképzésekre való jelentkezéshez 

2022/2023  nevelési év  
 

 
 

 

 A képzés tárgya, jelentkezés linkje Időpont: Képzés jellege 

1. 

„Tudod, mit mesélsz? - A népmesék üzenetei és szimbólumai” 

Népmesekincstár Mesepedagógia ONLINE képzés 

https://www.katped.hu/tudod-mit-meselsz-a-nepmesek-uzenetei-

es-szimbolumai-nepmesekincstar-mesepedagogia-online-kepzes 

 

2023. febr. 09. 

Elérte a 

létszámkorlátot 

Online 

 

2. 

Vallásos- és erkölcsi neveléssel foglalkozó munkacsoport 3. 

(ONLINE alkalom) 

https://www.katped.hu/vallasos-es-erkolcsi-nevelessel-

foglalkozo-munkacsoport-3-online-alkalom 

 

 

2023. febr. 15. Online 

3. 

Óvodavezetők Találkozója 2. (ONLINE alkalom) 

https://www.katped.hu/ovodavezetok-talalkozoja-2-online-

alkalom 

2023. febr. 23. Online 

4. 
Pedagógiai Asszisztensek Találkozója 
https://www.katped.hu/pedagogiai-asszisztensek-talalkozoja 

2023. márc. 03.  Jelenléti 

5. 

Bibliodráma - a „komoly játék” - Drámapedagógiai eszközök a 

vallásos- és erkölcsi nevelés szolgálatában 1. 

https://www.katped.hu/bibliodrama-a-komoly-jatek-

dramapedagogiai-eszkozok-a-vallasos-es-erkolcsi-neveles-

szolgalataban 

 

2023. márc. 08. 

Elérte a 

létszámkorlátot 

Jelenléti 

6. 

Robotika az óvodában - A 3-7 éves gyermekek algoritmikus 

gondolkodásának fejlesztése nem csak robotokkal 

https://www.katped.hu/robotika-az-ovodaban-a-3-7-eves-

gyermekek-algoritmikus-gondolkodasanak-fejlesztese-nem-csak 

 

2023. márc. 09. 

Elérte a 

létszámkorlátot 

Jelenléti 
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7. 

Óvodai dolgozók lelki napja 

https://www.katped.hu/ovodai-dolgozok-lelki-napja-0 
 

2023. márc. 14. Jelenléti 

8. 

„Tudod, mit mesélsz? - A népmesék üzenetei és szimbólumai” 

Népmesekincstár Mesepedagógia (Jelenléti képzés) 

https://www.katped.hu/tudod-mit-meselsz-a-nepmesek-uzenetei-

es-szimbolumai-nepmesekincstar-mesepedagogia-jelenleti-

kepzes 

 
 

2023. márc. 16. 

Elérte a 

létszámkorlátot 

Jelenléti 

9. 

Vallásos- és erkölcsi neveléssel foglalkozó munkacsoport 4. 

https://www.katped.hu/vallasos-es-erkolcsi-nevelessel-

foglalkozo-munkacsoport 
 

2023. márc. 22. Jelenléti 

10. 
Óvodai Teremtésvédelmi munkacsoport 2. 
https://www.katped.hu/ovodai-teremtesvedelmi-munkacsoport-2 

 

2023. márc. 23. Jelenléti 

11. 

A pünkösdi szokások hagyománypedagógiai szempontú megközelítése 

https://www.katped.hu/a-punkosdi-szokasok-hagyomanypedagogiai-

szempontu-megkozelitese-0 

 

2023. márc. 24. Jelenléti 

12. 

Lélekoldó – Irodalom és önismeret – irodalomterápiás foglalkozás 

pedagógusaink jól-létéért 

https://www.katped.hu/lelekoldo-irodalom-es-onismeret-

irodalomterapias-foglalkozas-pedagogusaink-jol-leteert 

2023. márc. 29. Jelenléti 

13. 

Mozgásfejlesztés és prevenció az óvodában – A helyes testtartás 

kialakítása, prevenciós és korrekciós gyakorlatok a hátizomzat 

erősítésére, mobilizálására 
https://www.katped.hu/mozgasfejlesztes-prevencio-az-ovodaban 
 

2023. márc. 30. Jelenléti 

14. 

Bibliodráma - a „komoly játék” - Drámapedagógiai eszközök a 

vallásos- és erkölcsi nevelés szolgálatában 2. 

https://www.katped.hu/bibliodrama-a-komoly-jatek-

dramapedagogiai-eszkozok-a-vallasos-es-erkolcsi-neveles-

szolgalataban 
 

2023. ápr. 19. 

Elérte a 

létszámkorlátot 

Jelenléti 

15. 

Óvodai (külső) szakmai nap –Nagykörű 

https://www.katped.hu/kulso-szakmai-nap-nagykoru 
 

2023. ápr. 20. 

Elérte a 

létszámkorlátot 

Jelenléti 
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16. 

„ … hallgasd a zenét !” 

Zenehallgatás kisgyerekkorban a kodályi úton előkészítve 

https://www.katped.hu/hallgasd-a-zenet-zenehallgatas-

kisgyerekkorban-a-kodalyi-uton-elokeszitve 
 

2023. ápr. 27. Jelenléti 

17. 

Óvodavezetők Találkozója 3. (Hibrid alkalom) 

https://www.katped.hu/ovodavezetok-talalkozoja-1-es-3-hibrid-

alkalmak 
 

2023. máj. 02. Hibrid 

18. 
Óvodai (külső) szakmai nap – Kiskunhalas 
https://www.katped.hu/ovodai-kulso-szakmai-nap-kiskunhalas 

2023. máj. 04. 

Elérte a 

létszámkorlátot 

Jelenléti 

19. 

A nyelvi késés és nyelvi zavar felismerése és az érintett 

gyermekek támogatása az óvodában 

https://www.katped.hu/a-nyelvi-keses-es-nyelvi-zavar-

felismerese-es-az-erintett-gyermekek-tamogatasa-az-ovodaban 
 

2023. máj. 09. Jelenléti 

20. 

Az őszi ünnepkör szokásainak hagyománypedagógiai szempontú 

megközelítése 

https://www.katped.hu/az-oszi-unnepkor-szokasainak-

hagyomanypedagogiai-szempontu-megkozelitese 
 

2023. máj. 12. Jelenléti 

21. 
Katolikus Óvodák XVIII. Konferenciája 
https://www.katped.hu/katolikus-ovodak-xviii-konferenciaja 

2023. máj. 17. Jelenléti 
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