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Franz Kett pedagógiai szemléletének és módszertanának alkalmazása az 

óvodai nevelésben 
 

 

 

időpont: 2022. október 5. és 2022. november 22. 1000-1430 (2x5=10 óra) 

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

a képzés ajánlott: óvodapedagógusok számára 

létszámkorlát: 30 fő 

 

előadó: Sipos Edit (Franz Kett Pedagógia Multiplikator, az Institut für Franz-Kett-Pädagogik GSEB tagja) 

 

a képzés leírása 

 

A képzésünk célja, hogy a résztvevők megismerjék a Franz Kett és munkatársai által kidolgozott módszertant 

és szemléletet. Ebbe a képzésben azokat az őszi egyházi ünnepeket állítjuk a középpontba, amelyeket minden 

óvodában megünnepelnek. Szent Márton és Miklós, Erzsébet olyan személyek, akiknek az életében ezernyi 

apró pillanat van, amely megszólíthat minket, hiszen a szentek olyan emberek, akinek az életén átragyog az 

Isten szeretete és gondviselése. A Franz Kett személetével vezetett foglalkozások keretében középpontba 

helyezzük ezeket a pillanatokat, elcsodálkozunk és hálát adnuk érte. Mindezt azért tesszük, mert Franz Kett 

pedagógia egy egységes pedagógia modell, amelyben az ember értelmét, érzelmeit és akaratát is szeretnék 

megszólítani.  

 

 

a képzés felépítése 

 

• Felfedezni saját magunkat: nevem van, Isten ismeri a nevem, meg vagyok keresztelve 

• Szemlélni, felfedezni és hálát adni: világosság és sötétség, köntös, kötény, körte... 

• „Fényhozó szentek” – legendák feldolgozása 

• Hogyan ismerünk meg és mutattunk be egy szentet, amikor Kett-foglalkozást tervezünk?  

• Adventi foglalkozások- adventi üzenetek megfogalmazása az óvodai foglalkozásokban 

 

 

 

A témakörök feldolgozása során elméleti és gyakorlati foglalkozásokat is megvalósítunk és lehetőség lesz a 

Franz Kett-féle foglalkozásokhoz használt eszközök megismerésére. 

 

Aki  akadályoztatása  miatt  nem  tud  részt  venni  a  foglalkozáson, az  ügyintézőnél  telefonon  vagy  

e-mailben  jelezni  szíveskedjék, hogy  a  helyébe  lépő  kollégát  értesíthessük  a  megüresedésről. 

 

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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