
A Szeged–Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete 2014 szeptemberében nyitotta 

meg első tanévét. Az Intézet megalapításának célja, hogy a magyar köznevelés és a pedagógusképzés 

ügyét támogassa elsődlegesen a Szeged–Csanádi Egyházmegyében, de a későbbiekben akár azon túl 

is.  A létrejött szellemi műhely a magyar társadalom számára a jövő nemzedékért keresztény elkötele-

zettséggel felelősséget vállaló, hivatásuk teljesítésében nemzetközi összehasonlításban is magas szin-

ten helytálló szakemberek képzését biztosítja. Az Intézet fő célkitűzése, hogy keretet és feltételeket 

nyújtson a katolikus keresztény nevelésügy fejlesztéséhez a szakemberek továbbképzésével, nemzet-

közi tapasztalatszerzésének támogatásával. Az Intézet a pedagógusokon keresztül a katolikus közne-

velésben tanuló diákokat, nevelésben részesülő kisgyermekeket is megszólítja. 

Ezen kiadványunk az intézmények óvodásaihoz, óvodapedagógusaihoz és a gyermekek szüleihez  

szól. 

Negyedévente megjelenő kiadványunk célja, hogy az óvodapedagógusok tájékoztatását segítve még 

hatékonyabbá váljon a gyermeknevelés Egyházmegyénkben. 

Kedves Óvó nénik! 

Tisztelettel kérjük a segítségüket a SZEGEPI honlapján (www.szegepi.hu) megtalálható és letölthető 

Hírlevél sokszorosításában és terjesztésében a szülők felé is. 

 

Beköszöntő 

„Milyen kedves a jövetele annak, aki jó hírt hoz.”  

(Róm 10,15) 
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Magyar Gyerekkönyv Fórum 

2015. február 20-án, Budapesten tartotta alakuló ülését a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum dísztermében.  

 

A Magyar Gyerekkönyv Fórum céljai között szerepel az utóbbi 
étvizedben robbanásszerű fejlődést mutató magyar gyermekkönyves, 
ifjúsági könyves szakma bekapcsolása a nemzetközi vérkeringésbe.  
Az egyesület erre tekintettel angol elnevezést is választott, ez a 
HUBBY (Hungarian Board on Books for Young People), arra is utal-
va így, hogy az egyesület magáénak vallja az IBBY, azaz a Gyermek-
könyvek Nemzetközi Tanácsának céljait.         
               Folytatás: következő oldalon 

Beköszöntő  

Könyvajánló  

Szívünk rajta program  

Magyar Gyerekkönyv Fórum  

Kézműves sarok  

Tartalom 

Bresciani Nicassio, Flora: A 
nevelés öröme. Az ember 
nevelésének művészete 

Budapest, Don Bosco Kiadó, 
2008. 
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Kézműves sarok 

Az UNICEF és a Bookline közös kezdeményezése, 

hogy megkönnyítse a könyvek közötti eligazodást 

gyereknek és felnőtteknek. 

A könyvajánló program 4-12 éves gyerekeknek szóló 

és értékesnek, hasznosnak gondolt könyveket negye-

dévente virtuális matricával lát el. A listát egy szak-

mai csapat készíti elő és teszi közzé. A szakmai csa-

pattagok a honlapon található pontrendszer alapján 

önállóan értékelik a könyveket. Az előszűrésen to-

vábbjutó könyvek mindegyikét legalább kettő szak-

mai csapattag és egy gyerekcsapat értékeli, vélemé-

nyezi. Azok a könyvek kaphatnak díjat, amelyek elér-

ték a maximális pont min. 85%-át, és egyik értékelő 

által sem kapott 70%-nál kevesebbet. 

A program elérhető: www.szivunkrajta.hu 

Tisztelettel várjuk észrevételeiket, 

javaslataikat a 

hirlevel@szegepi.hu e-mail címre, 

hogy aktuális és friss tartalommal 

tudjunk jelentkezni. 

 

Szívünk rajta program 

  

 

Magyar Gyerekkönyv Fórum 
(folytatás) 
 
 
 
 
A többi mellett ezek között szerepel a nemzetek közötti  meg-
értés elősegítése a gyermekkönyveken keresztül, illetve a ma-
gas színvonalú, igényes kiállítású könyvek eljuttatása a gyere-
kekhez a lehető legszélesebb körben, különös tekintettel a 
hátrányos helyzetű közegekben élőkre. 
  
E gondolat jegyében – a február 14-i Nemzetközi Könyvaján-
dék Naphoz is kapcsolódva – az alakuló ülés résztevői könyv-
ajándékokat hoztak magukkal,melyeket a Magyar Református 
Szeretetszolgálaton keresztül kárpátaljai családok számára 
ajánlottak fel. 

 

A Magyar Gyerekkönyv Fórum feladatának tekinti, hogy se-
gítse a gyerekkönyv   
szakmában tevékenykedő vagy tevékenykedni kívánókat, to-
vábbá küldetésének érzik, hogy előmozdítsa a gyerekirodalom 
kutatást a tudományos eredmények széles körű megismerteté-
sével. Nem utolsó sorban nemzeti szinten szeretnék népsze-
rűsíteni a gyermek- és ifjúsági irodalmat, és felkarolni, össze-
hangolni az ezen a területen létrejövő kezdeményezéseket. Az 
egyesület tervezi a gyermekkönyv szerzők, illusztrátorok, kia-
dók évenkénti szakmai díjazását, rendszeres szakmai találko-
zók, fórumok, műhelyek és továbbképzések szervezé-
sét,közönségesemények rendezését, illetve szeretnék elérni, 
hogy a közoktatásban nagyobb mértékben legyenek jelen a 
kortárs gyermekkönyvek. 

Forrás: https://
konyvmutatvanyosok.wordpress.com/2015/02/22/
megalakult-a-magyar-gyerekkonyv-forum/ 

Kedves  

Gyerekek! 

Húsvéthoz 
közeledve  

szeretettel 
ajánljuk  

figyelmetekbe 
a színezőt. 
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