
FRANZ KETT 1933-ban született Münchenben.  

Filozófiát és teológiát tanult, majd tanárként dolgozott. A München-Freisingi Egy-

házmegye Oktatási Hivatalának vezetőjeként dolgozott, amikor Esther Kaufmann 

nővérrel együtt elkezdte felépíteni sajátos módszertanát. Együtt alapították meg 

„Religionspädagogische Praxis” című folyóiratot, amely 2009-ig az értelemorien-

tált-egységes pedagógia szaklapja volt. 2010-ben megalakult az Institut für Franz 

Kett Pädagogik, amelynek célja a Franz Kett által megalkotott pedagógia szemlélet 

kutatása, hiteles megőrzése, továbbgondolása és népszerűsítése. 

Franz Kett három alkalommal tartott képzést Magyarországon. 

Ma is alkotó résztvevője az Intézet munkájának és figyelemmel kíséri a közeli és 

távoli munkatársainak a tevékenységét. 

Az életének és az életművének is lehetne a mottója egy jókívánság, amivel gyak-

ran búcsúzik a leveleiben: 

 

„ÖRÖMÖT, ERŐT ÉS BÁTORSÁGOT KÍVÁNOK AZ ÉLETEDHEZ!”  

TERVEZETT PRORAMOK 2021-BEN 

 

 

 

KAPCSOLAT: kettpedagogia@gmail.com (Sipos Edit) 

FB: Franz Kett Pedagógia Műhely oldalon.(programok, ingyenesen letölthető 

foglalkozások, elméleti és módszertani témájú írások) 

Franz Kett Pedagógia  
AJÁNLÓ A FRANZ KETT PEDAGÓGIA PROGRAMOKHOZ  

 

„
S
z
e
b
b
 a

 n
a
p
 a

la
tt

 n
in

c
se

n
 m

in
t 

a
 n

a
p
 a

la
tt

 l
e
n
n
i 
…

”
  

(I
n
g
e
b
o
rg

 B
a
c
h
m

a
n
n
) 



A program vezetője: 

SIPOS EDIT 

Hittan- történelem 

szakos tanár, az 

Institut für Franz Kett 

Pädagogik tagja, a 

Franz Kett Pedagógia 

Könyvek sorozat 

szerkesztője.  

 

A TOVÁBBKÉPZÉS CÉLJA  

A TOVÁBBKÉPZÉS CÉLCSOPORTJA  

AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS  

 

ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI ALAPISMERETEK 

A FRANZ KETT-FÉLE EGYSÉGES ÉS 

ÉRTELEMORIENTÁLT PEDAGÓGIA 

ALKALMAZÁSÁHOZ AZ ÓVODAI NEVELÉSBEN 

ÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KORÚ 

GYERMEKEK NEVELÉSÉBEN  

A továbbképzés óraszáma 30 

Engedélyszáma: 890/10/2019 

Minden felsőfokú képesítéssel rendelkező, pedagógus munkakörben  

foglalkoztatott, illetve felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező,  

a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben  

foglalkoztatott dolgozó, akik oktatási és nevelési céljaik elérése  

érdekében kívánnak új módszert megismerni és érdeklődnek a  

Franz Kett által kidolgozott módszertan iránt.  

A résztvevők ismerjék meg a Franz Kett féle pedagógia történetét,  

alapelveit és módszertanát.  

A résztvevők váljanak képessé az életkori sajátosságok figyelembe vételé-

vel foglalkozásokat vezetni és tervezni. 

A résztvevők képesek legyenek olyan értékek közvetítésére, amelyek  

elősegítik a békés társadalmi együttélést, nyitott és elfogadó közeget  

teremtenek.  

A résztvevők képesek legyenek a tantárgyi koncentrációra.  

F R A N Z  K E T T  P E D A G Ó G I A   



A PROGRAM RÖVID BEMUTATÁSA 

A gyermekek erkölcsi és vallási nevelése megkívánja a magas szintű szakmai felkészültséget, a 

gyermekek iránti elkötelezettséget és a megújulásra való képességet.  

A továbbképzésünk témája a Franz Kett által kidolgozott értelemorientált és egységes pedagógiai  

szemlélet, amely radikálisan új személettel és módszertannal közelíti meg a vallásos és erkölcsi  

nevelést. A továbbképzés célja, hogy az érdeklődő pedagógusok az óvodai nevelésben és a általános 

iskolás korú gyermekek körében eredményesen használják a Franz Kett pedagógiát.  

Franz Kett német pedagógus és teológus, aki több mint negyven éve foglalkozik gyermekekkel és 

felnőttekkel. A szemléletének alapja keresztény, bibliai isten- ember- és világkép.  

Módszereink:  

Ha a Franz Kett pedagógia szemléletét és módszertanát egy mondatban szeretnénk összefoglalni, azt 

mondhatjuk: 

„Én, másokkal közösségben, egy középpont körül, tanulok az életről.” 

A képzés során ennek a mondatnak adunk tartalmat előadások, kiscsoportos munka, moderált  

beszélgetés és interaktív foglalkozások keretében. A képzés során saját élményen alapuló, padlókép-

pel kísért foglalkozásokat valósítunk meg. A padlóképek a Kett módszertan leglátványosabb elemei, 

amelyek nem céljai, hanem eszközei a foglalkozásoknak.  

 - Felfedezni és megtapasztalni magamat és másokat a közösségben  

 -Felfedezni és megtapasztalni saját magam, értékeimet  

 - A Franz Kett pedagógia teológiai és filozófiai alapjai  

 - Fejlődéslélektani és valláspszichológia alapok  

 - Bibliai részek feldolgozása  

 - Mesék és történetek feldolgozása  

 - A Kett foglalkozások felépítése  

 

TÉMAKÖRÖK 

MAGYAR NYELVŰ KIADVÁNYOK A FRANZ KETT PEDAGÓGIÁRÓL 

- Volna csak enyém az ég köntöse, Franz Kett Pedagógia Könyvek 1. Pécs, 2019.  

- Arannyal hímzett ezüstszínű fény, Franz Kett Pedagógia Könyvek II. Pécs, 2019.  

- Zsoltárokat imádkozni, Franz Kett Pedagógia Könyvek III. Pécs, 2019.  

- De minden kincsem csak az álmaim, Franz Kett Pedagógia Könyvek IV. Pécs, 2019. 

MEGRENDELHETŐ: kettpedagogia@gmail.com címen. A kötetek ára 1600 HUF/db. 


