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M e g h í v ó  

Alsó tagozaton tanító pedagógusok továbbképzése  
 

Időpont:  2023. február 3. péntek 
1000–1430 óra 

 
 

Helyszín:  
Katolikus Pedagógiai Intézet 

Budapest, 1068 Városligeti fasor 42. 
 
 

A részvétel módja: 
jelenléti 

 

A rendezvény programja: 

A házi olvasmányok élményszerű feldolgozásának lehetőségei 
 

Mit olvassunk a gyerekekkel? Hogyan dolgozzunk klasszikus és kortárs irodalommal? Mi legyen a sorsa 

az olvasónaplónak? Ki olvassa el/fel a kötelezőket? 

Ezekre és még sok, napjainkban nagyon időszerű kérdésre keressük közösen a választ: hogyan lehet 

olvasóvá nevelni a 21. században, és hogyan lehet úgy bánni egy-egy irodalommal, hogy az évek múlva is 

kedves emlék maradjon a gyerekek számára. 

Az interaktív foglalkozás keretében technikákat próbálunk ki, ötlettárat készítünk, melyek a feldolgozást 

hatékonyan segíthetik. 
 
 

Előadó:  

Koósné Sinkó Judit 
tanító, mestertanár 

ELTE Tanító - és Óvóképző Kar, 
Magyar nyelvi és irodalmi tanszék 

 
  
 
 
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 a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény 

végén van módunk kiállítani.  

 

Ügyintéző: Nagyné Hoóz Rita 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3010 
E-mail címe: hooz.rita@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/


 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  
telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: www.katped.hu 

Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe: szepsi.rita@katped.hu  

  

 

Játékos tanulás – A játék szerepe a tanulásban 
 

Online pedagógusműhely a köznevelés bármelyik fokán és szakterületen tanító, 

érdeklődő pedagógus számára  
 

A programra a jelentkezés sorrendjében 20 főt tudunk fogadni! 
 

 

Időpont:  2023. február 1. szerda 1500 – 1630    
 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 
 

A pedagógusműhelyekről röviden: 

• szaktanácsadók tartják 

• rövid, 2-3x45 perces szakmai programok 

• online formában nyújtunk lehetőséget a bekapcsolódásra 

• előre meghirdetett adott témákat dolgozunk fel 

• új ismereteket is szerezhetnek a résztvevők 

• lehetőséget biztosítunk szakmai beszélgetésekre, egymástól tanulásra, tapasztalatok 

megosztására  
 

Az aktuális témáról 
 

• Milyen szerepe van a játéknak a XXI. század oktatásában? 

• Mikor és mióta játszunk? 

• Hogyan fejleszti a játék a különböző kompetenciákat? 

• Melyik életkorban mit fejleszthetünk vele?  

• Hogy fejlődik a diák agya?  

• Hogyan integrálhatók bele a mindennapokba (túlfeszített tananyaggal teli órákba is)? 

• És egyáltalán mit is játszunk? 
 

Ezekre a kérdésekre keressük a választ képzésünk alatt. Gyakorlati tanórai játékokkal, 

konkrét példákkal, ötletekkel nézzük végig a különböző játéktípusokat és stílusokat, 

átnézzük közösen, hogy az óra melyik szakaszában, milyen játékot érdemes behozni a 

hatékonyság érdekében, beszélgetünk a veszélyekről is, ötletbörzével zárva az együttlétet. 

 

Jelentkezési határidő: 2023. január 29. 
 

 

A részvétel feltétele:  
saját névvel regisztrált, NEM szervezeti gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen 

meg kell adni 
 

A programot vezeti: Szelényi Judit szaktanácsadó  
 

A program felelőse: Szabó Klára  –  pedagógiai előadó  

 
Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni. Ebben az esetben várólistára 

kerülés vagy új alkalom kiírása végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken.  

 
 

http://www.katped.hu/
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M e g h í v ó  

Alsó tagozaton tanító pedagógusok továbbképzése  
 

Időpont:   
2023. február 15., szerda 

1000–1430 óra 
 

Helyszín:  
Katolikus Pedagógiai Intézet 

Budapest, 1068 Városligeti fasor 42. 
 

A részvétel módja: 
jelenléti 

A rendezvény programja: 

 
Franz Kett Pedagógia 1. 

(saját élményre épülő módszertani foglalkozások)  
 
 

A Franz Kett által kidolgozott pedagógia a keresztény istenképre és emberképre épül. A középpontjában a 
teremtett és megváltott ember áll, aki közösségben él, talál magára és fedezi fel az élet értelmét. Isten adja 
élete értelmét és célját, ő hívja meg a közösségre. Az egységes értelemorientált pedagógia a közösségi létre, 
az élet értelmességének felfedezésére, a szépség iránti igény megélésére nevel. A módszer leglátványosabb 
eleme a foglalkozások során elkészülő padlókép, amely a közös alkotás örömére, a közösen választott célra 
irányítja a figyelmet és lehetőséget ad az elmélyült munkára. 
Franz Kett és munkatársai közel 40 éve foglalkoznak gyermekcsoportokkal, szerveznek képzéseket 
pedagógusoknak és fejlesztenek módszertani anyagokat. A Kett-pedagógiát egyre többen ismerik és 
alkalmazzák Magyarországon.  
Az idei évben kortárs mesékkel és szimbólumokkal fogunk dolgozni, amelyekben együtt keressük a szépet, 
az igazat és a jót. 

Előadó: 

Sipos Edit 
Franz Kett Pedagógia Multiplikator, Institut für Franz-Kett-Pädagogik GSEB tagja, hittan – történelem 

szakos tanár, gyermek – és ifjúsági irodalmi szakember 
 

 
 

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 a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény 

végén van módunk kiállítani.  
 

Ügyintéző: Nagyné Hoóz Rita 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3010 
E-mail címe: hooz.rita@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/
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MEGHÍVÓ 
 

TEREMTÉSVÉDELMI SZEMPONTOK ISKOLÁINKBAN 
 

„ Gondolattal, szóval, cselekedettel…” 
Ferenc pápa átfogó ökológiájáról 

 
Szeretettel hívjuk és várjuk az intézmények minden pedagógusát, különösen az ökoiskolai címmel 
rendelkező intézmények munkatársait, a természettudományos tantárgyakat oktató kollégákat, a  

projektnapok, -hetek szervező kollégáit, az osztályfőnököket és minden érdeklődőt! 
 

Időpont: 2023. február 22. szerda, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest, 1068 Városligeti fasor 42. 

vagy online módon előzetesen kiküldött link segítségével 
Lehetőség van intézetünkben ezen a napon, Hamvazószerdán reggel 8.00-tól  

szentmisén részt venni 
 
1000– 1010      Köszöntés  

1010– 1040     A HIT szavai a Laudato si’ lapjain 

   Előadó: Nobilis Márió atya – mb. tanszékvezető, Sapientia Szerzetesi    
Hittudományi Főiskola  
 

1040– 1110    A REMÉNY lehetőségei 

   Előadó: Dr. Zlinszky János - egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati  
egyetem   Víztudományi Kar 

 

1110– 1140    A SZERETET megnyilvánulásai 

   Előadó: Szontagh Katalin  - szaktanácsadó, középiskolai tanár 
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium, Esztergom 
 

1145 – 1230  Fórumbeszélgetés az előadókkal 

1230– 1300 Szünet    
 

1300– 1430       A teremtésvédelemhez kapcsolódó jó gyakorlatok, iskolai megoldások. 
 - meghívott kollégák ismertetői saját, működő gyakorlataikról 
 

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 a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/
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M e g h í v ó  

Alsó tagozaton ének-zenét tanító pedagógusok továbbképzése  
 

Időpont:   
2023. március 2. csütörtök 

1000–1430 óra 
 
 

Helyszín:  
Katolikus Pedagógiai Intézet 

Budapest, 1068 Városligeti fasor 42. 
 

A részvétel módja: 
jelenléti 

 

A rendezvény programja 

„… hallgasd a zenét!” 
 

Zenehallgatás kisiskoláskorban a kodályi úton előkészítve 
 
A zeneoktatásnak legfehérebb területe a zenehallgatás. A rövid címben Shakespeare Velencei kalmár című 
drámájából idéztem. Akkor csak is az élő zenére gondolhattak, de ez ma sincs másképp. Kisgyerekkorban 
is ebből kell kiindulni, az éneklést központba helyezni, és arra kell felfűzni jó módszertani fogásokkal 
előkészítve a gépzene hallgatását, figyelemben véve a korosztály kreativitását és mozgás igényét is. Kodály 
idejében még ez a terület gyerekcipőben járt, a technikai feltételek azóta sokat változtak. A technikai 
robbanás magával hozta az egyre több irányból „támadó” passzív hallgatást. Ezt a korai életkorban már a 
tudatos figyelemirányítással, neveléssel aktív élménnyé lehet tenni. Feladatunk felkelteni az érdeklődést a 
hallott zene iránt, formálni kell ezzel az ízlést, mindeközben a zenei képességek is fejlődnek. A 
zenehallgatás anyaga szoros összefüggésben van a készségfejlesztő feladatokkal. Interaktív előadásomban 
versekből, gyerekdalokból, népzenéből kiindulva jutunk el a klasszikus zenei példák megvalósításához. 
Célom a szakmai megújulást elősegíteni azonnal működő és alkalmazható módszertani fogásokkal. 

Előadó: 

B. Horváth Andrea 
Magyar Kodály Társaság Társelnöke 

 
 
 
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 a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény 

végén van módunk kiállítani.  
  

Ügyintéző: Nagyné Hoóz Rita 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3010 
E-mail címe: hooz.rita@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/


1068 Budapest, Városligeti fasor 42. telefon: (+36-1) 479-3000 | 
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M e g h í v ó  

S t r e s s z k e z e l é s ,  m e g k ü z d é s ,  r e z i l i e n c i a

– w o r k s h o p   p e d a g ó g u s o k n a k

A képzési napot ajánljuk az általános és középiskolákban tanító tanárok, tanítók és 
óvodapedagógusok és minden érdeklődő számára. 

Időpont: 2023. március 3. péntek, 900 – 1330 óra 
Helyszín: online térben, előzetesen kiküldött link segítségével 

A képzés módja: online 

Téma: 

85 éve, hogy a stressz fogalma bekerült a köztudatba. De mit lehet róla tudni ma, a 21. század elején? 
Mi az és hogyan hat ránk?  
Mi minden múlik azon, hogyan vélekedünk róla?  
Miként függ össze életminőségünkkel és az érték-vezérelt élettel? 
És mit tehetünk annak érdekében, hogy a benne lévő erőt a javunkra fordítsuk? 

Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a workshopon, miközben lehetőséget teremtünk arra, hogy ki-ki 
felülvizsgálja a számára legfontosabb stressztényezők szerepét és a benne rejlő lehetőségeket az 
életében. 

Az workshopon előadás, egyéni és kiscsoportos munka váltogatják egymást, a jelentkezők aktív 
részvételére számítunk.  
. 

 A műhely vezetője: 
FORIÁN- SZABÓ KINGA 

középiskolai tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, tréner és csoportcoach 

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 a konferencia teljes 

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

Ügyintéző:Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu

http://www.kpszti.hu/
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M E G H Í V Ó  

A képzési napot ajánljuk az alsó tagozaton tanító pedagógusok számára. 
 

 
 

ALGORITMIKUS GONDOLKODÁS, UNPLUGGED PROGRAMOZÁS 

ALSÓ TAGOZATON 

(bármikor, bármely órán) 

Workshop pedagógusoknak 

 
Időpont: 2023. március 01. szerda 1000 – 1430 óra 

 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest, 1068 Városligeti fasor 42. 

 
A képzés módja: jelenléti 

  
Téma: 

 
Hogyan fejleszthetjük az algoritmikus gondolkodást bármely tanórán? Miért kell az algoritmikus 
gondolkodás fejlesztésével foglalkozni? Milyen eszközökre van szükségünk? Miért hasznos ez a 
gyerekeknek? 
Gyakorlatorientált műhelymunka, amely után bőséges, szabadon felhasználható, tanítási órákba 
beépíthető ötlettárban is részesülnek a résztvevők.  
 
 
A workshopon előadás, egyéni és kiscsoportos munka váltogatják egymást, a jelentkezők aktív 
részvételére számítunk. Saját okoseszközre – tablet, telefon – szükség lesz.  
 

 
 A műhely vezetője: 

DÉRNÉ VERESEGYHÁZY ERIKA 
 

tanító, tananyagfejlesztő, digitális tananyag fejlesztő 
 
 
 

 

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 a konferencia teljes 

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 

Ügyintéző: Nagyné Hoóz Rita 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3010 
E-mail címe: hooz.rita@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/
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Pedagógiai Asszisztensek Találkozója 
 

időpont: 2023. március 3., 1000-1430 (5 óra) 

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

a képzés ajánlott: pedagógiai asszisztensek számára 

létszámkorlát: nincs 

 

Előadók:  

dr. Madarász Abigél  (orvos, táplálkozás-tudományi szakember) 

 

• Téma: Ételallergiák, intoleranciák óvodáskorban. Mire figyeljünk az 

óvodai étkeztetésben?  

A képzés leírása: 

• Az ételallergiák és intoleranciák bemutatása.  

• Mi történhet diétahiba esetén? Tünetek és súlyosságuk, teendők az 

óvodában 

• Hogyan valósítható meg a megfelelő étkezés a diétára szoruló 

gyermekek esetében? 

• Hibalehetőségek az étel készítése, szállítása, óvodai előkészítése és az 

étkezés során. Mire figyeljünk? Kinek a felelőssége? 

• Szülőkkel való egyeztetés 

• Egy ideális jövő. Mi a cél? (Interaktív rész, közös gondolkodás) 

 

 

    Nagy Réka (szerkesztő-újságíró) 

 

• Téma: Kicsivel zöldebben- klímatudatosan az óvodában 

 

A képzés leírása: 

• Környezettudatos szemléletformálás 

• Fenntarthatósági szempontok az óvodai mindennapok során 

• A megszokások, rutinok megváltoztatása  

• Workshop- játékok, használati tárgyak újrahasznosított anyagokból 

 

a képzés felépítése 

• 10.00-10.05 – köszöntés, ima 

• 10.05-12.05 – előadás 10 perc szünettel 

• 12.05-12.30 – ebédszünet 

• 12.30-14.30 – előadás 10 perc szünettel 

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

 

 

https://www.katped.hu/
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M E G H Í V Ó  

Felkészülés a Fenntarthatósági Témahétre a 
teremtésvédelem jegyében 

 
A képzési napot ajánljuk a 2023-es Fenntarthatósági témahéten résztvevő általános iskolák 

pedagógusai (tanárok és tanítók) és minden érdeklődő számára. 
 

5 órás képzés 
 

Időpont: 2023. március 8. szerda 1000 – 1430 óra 
 online formában megvalósuló 5 órás képzés 

 
Téma: 

 
A tanév rendje szerint a Fenntarthatósági Témahét 2023. tavaszán, április 24-28. között kerül 
megrendezésre.  
 
A képzési nap folyamán a résztvevő pedagógusok megismerkedhetnek az idei témahét konkrét 
tematikájával, a kidolgozott óravázlatok megvalósításának lehetőségeivel Betekintést kapnak a 
programhoz kapcsolódóan felkínált pályázatokról, tanulói és tanári versenyekről és mindarról a 
további anyagi és szakami lehetőségről, amit segítségként igénybe tudnak venni a témahét sikeres 
megvalósításához. 
 
A képzési nap folyamán a péceli katolikus iskola teremtésvédelmi jógyakorlatával is 
megismerkedhetnek a résztvevők. Így a Fenntarthatósági témahét teremtésvédelmi szempontú 
megvalósítására is kapnak ötleteket. 
 
 
Közben ebédszünet: 
kb. 1200–1230 óra 

 
A képzési napot vezetik: 
 
ALMÁSI ZSUZSANNA  a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
(Pécel) igazgatója, szaktanácsadó 
 
PÁCZ TAMÁS a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium biológia tanára 
 

 
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 a konferencia teljes 

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/
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M e g h í v ó  

Alsó tagozaton tanító pedagógusok továbbképzése  
 

Időpont:   
2023. március 9. csütörtök 

1000–1430 óra 
 

Helyszín:  
Katolikus Pedagógiai Intézet 

Budapest, 1068 Városligeti fasor 42. 
 

A részvétel módja: 
jelenléti 

A rendezvény programja: 

Franz Kett Pedagógia 2. 
(saját élményre épülő módszertani foglalkozások)  

 
 

A Franz Kett által kidolgozott pedagógia a keresztény istenképre és emberképre épül. A középpontjában a 
teremtett és megváltott ember áll, aki közösségben él, talál magára és fedezi fel az élet értelmét. Isten adja 
élete értelmét és célját, ő hívja meg a közösségre. Az egységes értelemorientált pedagógia a közösségi létre, 
az élet értelmességének felfedezésére, a szépség iránti igény megélésére nevel. A módszer leglátványosabb 
eleme a foglalkozások során elkészülő padlókép, amely a közös alkotás örömére, a közösen választott célra 
irányítja a figyelmet és lehetőséget ad az elmélyült munkára. 
Franz Kett és munkatársai közel 40 éve foglalkoznak gyermekcsoportokkal, szerveznek képzéseket 
pedagógusoknak és fejlesztenek módszertani anyagokat. A Kett-pedagógiát egyre többen ismerik és 
alkalmazzák Magyarországon.  
Az idei évben kortárs mesékkel és szimbólumokkal fogunk dolgozni, amelyekben együtt keressük a szépet, 
az igazat és a jót. 
 

Előadó: 

Sipos Edit 
Franz Kett Pedagógia Multiplikator, Institut für Franz-Kett-Pädagogik GSEB tagja, hittan – történelem 

szakos tanár, gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember 
 

 
 
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 a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény 

végén van módunk kiállítani.  
 

Ügyintéző: Nagyné Hoóz Rita 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3010 
E-mail címe: hooz.rita@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/
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TÁJÉKOZTATÁS 

a  „HATÉKONY NEVELÉS-OKTATÁS DRÁMAPEDAGÓGIAI ESZKÖZÖKKEL” 

című akkreditált pedagógus-továbbképzésről 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

Alapítási engedély száma: 12/150/2019 

A képzés időtartama: 4 nap – 2 hétvége 

A képzés létszámkorlátos! 
Minimum: 15 fő 
Maximum: 25 fő 

A képzés tematikája: 

A képzés elméleti hátterével, pedagógiai törekvéseivel, a drámapedagógia eszköztárával, módszereivel az 

iskolai oktatás XXI. századi kihívásaira ad hatékony választ.  

A képzés megismertet a drámapedagógia elméleti alapismereteivel, a dramatikus tevékenységformákkal. 

Megmutatja azokat a drámajátékokat, képességfejlesztő gyakorlatokat és drámai konvenciókat, 

technikákat, amelyeket a résztvevők a oktatási-nevelési folyamatokban alkalmazhatnak, hasznosíthatnak. 

Képessé teszi a résztvevőket arra, hogy a képzésen megismert módszerek alkalmazásával az oktatási-

nevelési folyamatot diákjaik számára élményszerűvé tegyék. Elérjék, hogy a nehezen megfogalmazható 

(vagy éppen formálódó) gondolataikat, érzelmeiket diákjaik ki tudják fejezni. 

A képzés tevékenység-központú, a gyakorlati tevékenységek alapján történik az elméleti tudnivalók 

rendszerezése, illetve a megismert elméleti ismereteket a gyakorlatba ágyazva ki is próbálhatják a 

résztvevők.  

A továbbképzés középpontjában ezért a drámapedagógiai módszerek gyakorlati alkalmazása áll: 

beépítésük a mindennapi munkába, a segítségükkel megvalósuló képességfejlesztés, gyakorlás, ellenőrzés. 

A továbbképzés a drámapedagógiai munkaformákat a saját élményű tanulási folyamatba ágyazza azért, 

hogy a résztvevők teljes képet kaphassanak a drámapedagógiai módszerek gyakorlati alkalmazásáról. 

Ezek a módszerek túllépnek a hagyományos diagnosztikus és fejlesztő eljárásokon, helyettük a képesség-

központú és cselekvésen keresztül megvalósuló, a gyermek bevonására építő pedagógiai folyamatot 

helyezik a középpontba. 

A résztvevők foglalkozás tervet készítenek saját tanítási területükre. A foglalkozási tervben a megismert 

drámapedagógiai eszközöket kell megjeleníteniük a fejlesztésben, gyakorlásban, ellenőrzésben, egyéb 

területeken. 

A képzés teljesítésének tartalmi és formai követelményei: 

A résztvevők a képzés elvégzése után ismerjék a drámapedagógiát, mint módszertani együttest. Képesek 

legyenek a tanultakat alkalmazni mindennapi oktató és nevelő munkájukban. Saját tapasztalataikat 

tudatosan tudják összevetni az elméleti anyaggal, rugalmasan és kreatívan képesek legyenek azt a tanítási 

gyakorlatukba adaptálni. Képesek legyenek az alkalmazott drámapedagógiai folyamatok komplex 

http://www.katped.hu/


vizsgálatára, értékelésére és az önreflexióra. Aktívan vegyenek részt a gyakorlatokban, a tanítási 

drámában. Ismerjék a kötelező szakirodalmat. 

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: 

A továbbképzés akkor eredményes, ha a résztvevő a képzés 80%-án jelen volt, aktívan részt vett a 

csoportban, továbbá elkészítette az írásbeli záró dolgozatot: amely óravázlat készítéséből áll szabadon 

választott témában és korosztályban a dramatikus cselekvésen keresztül való tanulás eszközeinek 

felhasználásával. 

 

A képzés nem teljesítésének következményei: 

A tanfolyam megkezdése után történt lemondás esetén, vagy a lemondás hiányában, illetve az adott képzés 

követelményeinek nem teljesítése esetén a tanfolyamra jelentkező nem kap tanúsítványt. 

 

A képzés vezetője: Pucsek Zsuzsanna 
 

 

Szakirodalom: 

 

A képzés költsége:   

A képzés költsége a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusainak 
12 000 Ft, egyéb esetben 18 000 Ft.  
 

A képzés díjának megfizetési módja utalással történik a 11100104-18088270-10000001 (CIB bank) 

számlaszámra a résztvevő és képzés megnevezésével. Lemondás esetén a képzés díjának 

visszafizetésére nincs mód. 

 

A képzés szervezője: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

Kötelező: 

Gabnai Katalin Drámajátékok 1999 Budapest 

Magyar 

Drámapedagógiai 

Társaság Marczibányi 

Téri Művelődési 

Központ 

12-112. oldal 

és 140-156. 

oldal 

Kaposi László (Szerk.) Játékkönyv 1984 Gödöllő 
Gödöllői Művelődési 

Központ 

teljes 

dokumentum 

Kaposi László (Szerk.) 
Drámapedagógiai 

olvasókönyv 
1995 Budapest 

Marczibányi Téri 

Művelődési Központ 

157-212. 

oldal 

Előd Nóra Drámajátékok 1997 Budapest Másképp Alapítvány 5-58. oldal 

Debreczeni Tibor Kreatív játékok 1994 Budapest NPI 
teljes 

dokumentum 

Ajánlott: 

Bagdi Emőke−Telkes 

József 

Személyiségfejlesztő módszerek 

az iskolában 
1988 Budapest Tankönyvkiadó 

Kaposi László (Szerk.) 
A dráma tanítása, segédlet az 5-

10. évfolyamon tanítók számára 
2002 Gödöllő 

Kerekasztal Színházi 

Nevelési Központ 

Kaposi László (Szerk.) 
Drámafoglalkozások 

gyerekeknek, fiataloknak 
1999 Budapest 

Magyar Művelődési 

Intézet 
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M e g h í v ó  

S t r e s s z k e z e l é s ,  m e g k ü z d é s ,  r e z i l i e n c i a

– w o r k s h o p   p e d a g ó g u s o k n a k

A képzési napot ajánljuk az általános és középiskolákban tanító tanárok, tanítók és 
óvodapedagógusok és minden érdeklődő számára. 

Időpont: 2023. március 10. péntek, 900 – 1330 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest, 1068 Városligeti fasor 42. 

A képzés módja: jelenléti 

Téma: 

85 éve, hogy a stressz fogalma bekerült a köztudatba. De mit lehet róla tudni ma, a 21. század elején? 
Mi az és hogyan hat ránk?  
Mi minden múlik azon, hogyan vélekedünk róla?  
Miként függ össze életminőségünkkel és az érték-vezérelt élettel? 
És mit tehetünk annak érdekében, hogy a benne lévő erőt a javunkra fordítsuk? 

Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a workshopon, miközben lehetőséget teremtünk arra, hogy ki-ki 
felülvizsgálja a számára legfontosabb stressztényezők szerepét és a benne rejlő lehetőségeket az 
életében. 

Az workshopon előadás, egyéni és kiscsoportos munka váltogatják egymást, a jelentkezők aktív 
részvételére számítunk.  
. 

 A műhely vezetője: 
FORIÁN- SZABÓ KINGA 

középiskolai tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, tréner és csoportcoach 

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 a konferencia teljes 

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

Ügyintéző:Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu

http://www.kpszti.hu/
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M e g h í v ó  

Alsó tagozaton tanító pedagógusok továbbképzése  
 

Időpont:   
2023. március 10. péntek 

1000–1430 óra 
 
 

Helyszín:  
Katolikus Pedagógiai Intézet 

Budapest, 1068 Városligeti fasor 42. 
 

A részvétel módja: 
jelenléti 

 

Téma: 

A szülőkkel való kapcsolattartás, az együttnevelés eredményes 
formái 

 
A család élethelyzetének hatása az iskolával való együttműködésre 

Az együttműködés legfőbb alapelvei 
Kommunikációs technikák, konfliktuskezelési módok a szülői házzal való kapcsolattartás során 

Mindennapi praktikák 

    Előadó: 

Farkas Edit 

gyógypedagógus, pszichopedagógus, 

 autizmussal élő gyermekek speciális nevelése, fejlesztése, oktatása 
 
 
 
 
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 a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény 

végén van módunk kiállítani.  
 
  

Ügyintéző: Nagyné Hoóz Rita 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3010 
E-mail címe: hooz.rita@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/
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M E G H Í V Ó  

Konfliktusaink és kezelésük 
Konfliktuskezelés – asszertivitás tréning 

 
A képzési napot ajánljuk valamennyi intézménytípusban dolgozó pedagógus (óvónő, tanító, tanár) 

és minden érdeklődő számára. 
 

Időpont: 2023. március 17.  és  március 31. péntek, 900 – 1330 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest, 1068 Városligeti fasor 42. 

 
képzés módja: jelenléti  

Az iskola "nem csak" munkahely, hanem sokszínű kapcsolódásaink terepe is. Szülőkkel, diákokkal, 
kollégákkal nap, mint nap együtt kell dolgoznunk az eredményes munka érdekében. Sok-sok 
szereplő, akik más-más elvárással, igénnyel, lehetőséggel, temperamentummal, erősséggel és 
gyengeséggel vesznek részt a mindennapi kommunikációban. Ezek a különbözőségek gyakran válnak 
konfliktusok forrásává, nehezítve a munkát, az együttműködést, és a személyes jóllét érzését is a 
mindennapokban. A tréning során konfliktusainkat vizsgáljuk: mit tanulhatunk róluk és belőlük 
magunkról és a környezetünkről. 

A képzés tematikája: 
A képzés során megismerkedünk a különböző konfliktuskezelési módszerekkel, azok hatásaival, és 
feltérképezzük a saját konliktuskezelési felhőnket, hogy rálássunk, mit csinálunk már most jól, és 
miben lenne érdemes még fejlődnünk. Megismerkedünk a hatékony konfliktuskezelés alapjaival, az 
asszertivitás fogalmával, valamint nehéz helyzetekben alkalmazható konkrét technikákat tanulunk 
és gyakorlunk, hogy kezelni tudjuk az olyan szituációkat is, amikor pl. elborít a düh vagy amikor 
nem merünk nemet mondani a másiknak. A gyakorlati képzés célja, hogy a mindennapi munkánk 
során gördülékenyebben tudjunk együttműködni másokkal, miközben tekintettel vagyunk saját 
magunkra is.  

A képzés módszertana:  
A 2 alkalmas tréning során az elméleti alapok mellett saját eseteinken tanulunk cselekvésorientált 
módon: megnézzük, mit és hogyan lehetne másként csinálni egy-egy szituációban. Mindezt 
biztonságos, elfogadó közösségben. A két nap témája egymásra épül, a képzés során a résztvevők 
aktív, nyitott jelenlétére számítunk. 10 órás képzés 

 
Vezető:  
FORIÁN- SZABÓ KINGA, középiskolai tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, 
tréner és csoportcoach 

 
 

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 a konferencia teljes 

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/
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M E G H Í V Ó  

  
Rugalmas stabilitás – kiégés helyett 

 
Műhelybeszélgetés  pedagógusok számára 

 
Időpont: 2022. március 21. kedd 10.00 – 14.30 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest 1068, Városligeti fasor 42. 
 
 
 

A felmérések szerint a pedagógusok jelentős része felismeri magán a kiégés tüneteit. Jó hír, hogy a 
folyamat megállítható, visszafordítható, sőt megelőzhető. A résztvevők ehhez kapnak támogatást, 

elméleti és gyakorlati ismereteket. 
 

 

 
1000 – 1130 Kiégésről dióhéjban – hogyan kerülhető el?  
 
1145 – 1230  Magyar és nemzetközi példák, jógyakorlatok 
 

 1230– 1300      szünet  
 

 1300–1430 Rugalmasság – reziliencia 
   Ötletek, lehetőségek, hogyan óvd magad 
   Tippek és trükkök egyensúlyod megőrzésére 

 
 

Előadó:  GÖNTÉR MÓNIKA       főiskolai tanár, coach 
 
 

 

 
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 a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 
Tisztelettel meghívjuk a katolikus iskolák pedagógusait. 

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu 

 
 
 

http://www.katped.hu/
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Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe: szepsi.rita@katped.hu  

  

 

 

DFHT tanítási-tanulási stratégia, mint a differenciálás egy 

lehetséges megoldása 

Online pedagógusműhely általános iskolai tanárok számára 
 

A programra a jelentkezés sorrendjében 20 főt tudunk fogadni! 

 
 
 

Időpont:  2023. március 22. szerda 1500 – 1630 

 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

 

A pedagógusműhelyekről röviden: 

• szaktanácsadók tartják 

• rövid, 2-3x45 perces szakmai programok 

• online formában nyújtunk lehetőséget a bekapcsolódásra 

• előre meghirdetett adott témákat dolgozunk fel 

• új ismereteket is szerezhetnek a résztvevők 

• lehetőséget biztosítunk szakmai beszélgetésekre, egymástól tanulásra, tapasztalatok megosztására  
 

 

Az aktuális témáról  

• a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoport hatékony kezelése  

• személyre szabott differenciálás  

• problémaalapú tanulás-szervezés  

• a tanulók közötti státuszrangsor kezelése 

• a pedagógusok új szerepe 

• gyakorlati ismeretek 

• várható eredmények 

• tapasztalatmegosztás 
 

 
 

Jelentkezési határidő: 2023. március 10. 
 

 

 

A részvétel feltétele:  
saját névvel regisztrált, NEM szervezeti gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell 

adni 
 

 

A programot vezeti: Bereczné Szűcs Mónika  szaktanácsadó   

   Racsekné Csapó Csilla  szaktanácsadó   
 

A program felelőse: Szabó Klára  –  pedagógiai szakértő  

 
 

Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni. Ebben az esetben várólistára kerülés vagy 

új alkalom kiírása végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken.  
 

http://www.katped.hu/
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A pünkösdi szokások hagyománypedagógiai szempontú megközelítése 
HAGYOMÁNY-ÉLMÉNY-PEDAGÓGIA 

 

 

 

időpont: 2023. március 24. 1000-1430 (5 óra) 

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

a képzés ajánlott: óvodapedagógusok és alsó tagozaton tanító pedagógusok számára 

létszámkorlát: 35 fő 

 

 

előadók: Cseke-Marosi Eszter (óvodapedagógus, tanító, népi játszóház vezető) 

    Szabóné Kaszás Villő (tanár, tánc- és drámapedagógus) 

 

 

A képzés leírása: 

Az öt órás képzésen a pünkösdhöz kapcsolódó néphagyományokat dolgozzuk fel a Napra-forgó 

Hagyománypedagógia Műhely komplex, élményalapú hagyományátadás szemléletével, elsősorban 

óvodásokkal és kisiskolásokkal foglalkozó pedagógusok számára. A képzés gyakorlati központú, a 

résztvevők megismerhetik az aktuális jeles naphoz kapcsolódó, óvodában és alsó tagozaton is 

használható szokásokat, népi játékokat, népdalokat, táncokat, kézműves ötleteket, és más 

néphagyományon alapuló tevékenységeket. 

 

 

A képzés felépítése 

• Pünkösd a néphagyományban: pünkösdi királyné-járás és pünkösdi királyválasztás, májusfa  

• Pünkösdhöz kapcsolódó énekes népi játékok, mondókák, dalok 

• Pünkösdhöz kapcsolódó kézműves tevékenység lehetőségek 

• Pünkösdhöz kapcsolódó természet- és környezetismereti, matematikai tevékenység ötletek  

• Mozgásos tevékenységek pünkösdre 

 

 

 

 

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  

 

 

https://www.katped.hu/


 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  
telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: www.katped.hu 

Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe: szepsi.rita@katped.hu 

szepsi.rita@katped.hu 

 
 

 

INTÉZKEDÉSI TERV KÉSZÍTÉSE  
 

Online előadás és konzultációs lehetőség általános és középiskolai pedagógusok számára 
 

 

Időpont: 2023. március 29. szerda, 1000–1300 

         

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 

 

 

A program célja, hogy előadás keretében megismertessük az érdeklődő pedagógusokat az intézkedési terv 

műfajával, tartalmi és formai jellemzőivel, sablont adjunk intézkedési terv készítéséhez. 

 

 

Az előadás témái:  

 
• Az Intézkedési terv általános elemei 

• Az Intézkedési terv alapjai: OKM, önértékelés, tanfelügyelet, egyéb intézményi célok 

• Törvényi háttér 

• Intézkedési terv minta megismerése, közös gondolkodás az egyes elemekről 

• Intézkedési terv részeinek kidolgozása 

 

Konzultációs lehetőség:  

 
Általános kérdéseiket az előadás során tehetik fel a résztvevők. Az előadást követően szaktanácsadók 

bevonásával biztosítunk lehetőséget online személyes konzultációra egy későbbi, egyénileg egyeztetett 

időpontban. 

 

A részvétel feltételei: 
 

•  kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 

•  fülhallgató 

•  saját névvel regisztrált, nem céges gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell adni 

 

A programot vezetik: 
 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 

 

 

A program felelőse: 
 

Bálint Erzsébet – pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 

 
A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki (4x45 perc), amelyet elektronikus formában küldünk meg. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a programon való részvétel a pedagógusok 7 évenként kötelező  

120 órás továbbképzésébe NEM SZÁMÍTHATÓ BE! (Vö. 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet) 
 

 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu


 

 

 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  
telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: https://www.katped.hu 

 

Lélekoldó- Irodalom és önismeret–  

irodalomterápiás foglalkozás pedagógusaink jól-létéért  

 
„Aki kinyit (…) egy könyvet, mindenekelőtt önmagát nyitja ki. Nem az író s nem is az író által 

teremtett alakok fájdalmába vagy reményébe ütközik, hanem saját magáéba.”  

(Csoóri Sándor) 

 

időpont: 2023. március 29. 1000-1430 

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

a képzés ajánlott: Óvodapedagógusok, alsó tagozaton tanítók számára 

létszámkorlát: 15 fő 

 

előadó: 

• Mocskonyiné Nagy Emese (tanár, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó jelölt) 

 

a képzés leírása:  

Az irodalomterápia olyan művészetterápiás módszer, amely a lelki egészség, a lelki egyensúly 

megtalálásában nyújt támogatást. Kiindulópontja egy irodalmi szöveg, amelynek segítségével 

feloldható egy-egy dilemma, körül járhatók kapcsolatok, és bármely korosztály számára segítség lehet 

a személyiség és az önismeret fejlesztésében. Mindenkinek ajánlható, 

• aki szeretne olvasás, írás és beszélgetés által többet megtudni önmagáról, 

• aki szeretné szépirodalmi művek segítségével körül járni saját életének egy-egy kérdését, 

• aki szeretné megtapasztalni a csoport és az egymásra figyelés erejét, 

• akit vonz a kimondás katarzisa: nyitott arra, hogy szavakká formálja a benne kavargó 

érzelmeket, 

• aki vágyik arra, hogy sokféle nézőpontot, véleményt megismerjen, hogy ezáltal belső 

világa gazdagodjék, kommunikációja finomodjék, és aki kész az önreflexióra. 

 

A műhelymunka során a résztvevők saját élményeiken át tapasztalhatják meg az irodalmi szövegek 

segítő jellegű felhasználását, olyan gyakorlatokon keresztül, melyek az óvodai és iskolai 

mindennapokba is beépíthetők. 

 

a képzés felépítése  

  

• 10:00-10:05 – köszöntő, ima 

• 10:05-11:35 – foglalkozás (2x45 perc) 

• 11:35-11:45 – szünet 

• 11:45-12:30 – foglalkozás (45 perc) 

• 12:30-12:55 – ebédszünet  

• 12:55-14:25 – foglalkozás (2x45 perc) 

• 14:25-04:30 – A nap lezárás 

 
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  

 

 

https://www.katped.hu/


 

 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  
telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: www.katped.hu 

Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe: szepsi.rita@katped.hu 

szepsi.rita@katped.hu 

  

 

ONLINE MINIALKALMAZÁSOK, ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATA 

AZ OKTATÁSBAN I.  

 

(PDF konverter, Szófelhőkészítés, Képregénykészítés, Kahoot, Quizlet, Trimino) 

 

Online szakmai program a köznevelés bármelyik fokán tanító, érdeklődő pedagógus számára 

A programra a jelentkezés sorrendjében 20 főt tudunk fogadni! 

 

Időpont: 2023. március 29. 1300–1430 

 Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 

 

A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek alapfokú számítástechnikai ismeretekkel és szeretnének 

olyan ismeretekhez jutni, amellyel változatosabbá tudnák tenni a tanóráikat. Ezek a programok egyszerű, 

könnyen kezelhető, online alkalmazások, amellyel a tanórák egy-egy része megtámogatható. Használatuk 

lehetőséget biztosít differenciálásra, tehetséggondozásra, gyakorlásra, vagy akár a házi feladatok színesebbé 

tételére is.   

 

A program 5 óra egyéni tanulásból és önálló feladatkészítésből, valamint 2 óra online szakmai 

konzultációból áll. A konzultáción való részvétel, a feladatok beadása és annak a szakmai 

konzulensek általi jóváhagyása az igazolás kiadásának a feltétele. 

 

A program menete: 

 

• A szakmai anyag megismerése minivideók és leírás alapján, önállóan a konzultáció előtt. Tanterembe 

meghívás, a szakmai anyag közzététele: 2023. március 20. 

• Konzultáció (segítségnyújtás a beadandó feladat elkészítéséhez, a felmerülő kérdések megbeszélése, 

tapasztalatcsere). Időpontja: 2023. március 29. 

• A feladat feltöltése a Google Tanterembe. Határidő: 2023. április 4. éjfél 

 

A programot vezetik: 
 

Matolcsy Erzsébet és Szabó Csaba, a Katolikus Pedagógiai Intézet IKT szaktanácsadói 
 

A program felelőse: 
 

dr. Mártonné Sárossy Mónika – a KaPI munkatársa, pedagógiai előadó, IKT szaktanácsadó 
 

A programról igazolást állítunk ki, amelyet elektronikus formában küldünk meg. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a programon való részvétel a pedagógusok 7 évenként kötelező  

120 órás továbbképzésébe  beszámítható (Vö. 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet) 
 

Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni. Ebben az esetben várólistára kerülés végett keresse az 

ügyintézőt a megadott elérhetőségeken 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu


 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  
telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: www.katped.hu 

Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe: szepsi.rita@katped.hu 

szepsi.rita@katped.hu 

 
 

 

 

GENIALLY – INTERAKTÍV TANANYAGELEMEK KÉSZÍTÉSE  
 

Egyéni tanulás és online előadás a köznevelés bármelyik fokán tanító, érdeklődő pedagógus 

számára 10 órában 
 

A programra a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 
 

Online konzultáció időpontja: 2023. április 19. szerda, 1300–1430 

       

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

A Genially egy ingyenes online platform, amit bemutatunk. Interaktív prezentációkat és infografikákat hozhatunk 

létre személyre szabott tartalmakkal, varázslatos digitális tananyagokat, kvízeket, szabadulószobákat, interaktív 

képeket, képeslapokat és önéletrajzokat is készíthetünk vele. 

  

A 10 órás képzés 8 óra önálló tanulásból és feladatkészítésből, valamint 2 óra online szakmai 

konzultációból áll. A konzultáción való részvétel, a feladatok beadása és annak a szakmai 

konzulensek általi jóváhagyása az igazolás kiadásának a feltétele. 

 

A program menete:  

 

• A szakmai anyag megismerése minivideók és leírás alapján, önállóan a konzultáció előtt. Tanterembe 

meghívás, a szakmai anyag közzététele: 2023. március 29. 

• Konzultáció (segítségnyújtás a beadandó feladat elkészítéséhez, a felmerülő kérdések megbeszélése, 

tapasztalatcsere). Időpontja: 2023. április 19. 

• A feladat feltöltése a Google Tanterembe. Határidő: 2023. április 25. éjfél 

 

A részvétel feltételei: 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 

• fülhallgató 

• saját névvel regisztrált, nem céges gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell adni 

 

A programot vezetik: 
 

Kapczár Krisztina, Vizes Marianna, a Katolikus Pedagógiai Intézet IKT szaktanácsadói 
 

A program felelőse: 
 

dr. Mártonné Sárossy Mónika – a KaPI munkatársa, pedagógiai előadó, IKT szaktanácsadó 
 

A programról igazolást állítunk ki, amelyet elektronikus formában küldünk meg. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a programon való részvétel a pedagógusok 7 évenként kötelező  

120 órás továbbképzésébe beszámítható (Vö. 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet) 

 

Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni. Ebben az esetben várólistára kerülés végett keresse az 

ügyintézőt a megadott elérhetőségeken 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu


1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: www.katped.hu 

Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe:szepsi.rita@katped.hu

szepsi.rita@katped.hu

FELKÉSZÜLÉS A MESTERPEDAGÓGUS MINŐSÍTÉSRE 

Online előadás és konzultációs lehetőség  

mesterpedagógus minősítésre készülő pedagógusok számára 

A programra a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 

Időpont: 2023. április 19. szerda 1000 – 1300

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 

A program célja, hogy előadás keretében megismertessük az érdeklődő pedagógusokat a mesterpályázat lényeges 

elemeivel, a mesterpedagógus kompetenciáival, tevékenységeivel, a minősítés folyamatával és 

dokumentumaival, valamint az értékelési elveivel. Az előadást követő konzultációk során személyes, szakmai 

kérdéseikre is válaszoljunk és igény esetén szaktanácsadói támogatást nyújtsunk. 

Az előadás (2x45 perc) témái:

• A mesterpedagógus kompetenciái

• A mesterpedagógus tevékenységei

• A minősítés folyamata, dokumentumai

• Értékelés az eljárás során

• Szakértői, szaktanácsadói tevékenység

• A mesterprogram megújítása

Konzultációs lehetőség (2x45 perc): 

Általános kérdéseiket az előadás majd a tapasztalatmegosztással egybekötött konzultáció során tehetik fel a 

résztvevők. A programot követően mesterminősítésben jártas szaktanácsadók bevonásával biztosítunk 

lehetőséget online személyes konzultációra egy későbbi, egyénileg egyeztetett időpontban.    

A részvétel feltételei: 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop

• fülhallgató

• saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell adni

A programot vezetik: 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói  

A program felelőse: 

Bálint  Erzsébet  –  pedagógiai szakértő, mérés -értékelés pedagógiai terület  

A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki, amelyet elektronikus formában küldünk meg. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a programon való részvétel a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 

továbbképzésébe NEM SZÁMÍTHATÓ BE! (Vö. 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet) 

Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni.  

Ebben az esetben várólistára kerülés végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken. 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
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M E G H Í V Ó  

A képzési napot ajánljuk az alsó tagozaton tanító és minden érdeklődő pedagógus számára. 
 
 

„DERÉK EMBER LEGYÉL FIAM, NEHOGY SZÉGYENT VALLJAK 

VELED…!” 

 
Időpont: 2023. április 20. csütörtök 1000 – 1430 óra 

 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet,  

Budapest, 1068 Városligeti fasor 42. 
 
 

A képzés módja: jelenléti 
  

 
Téma: 

 
Értékközpontú, a 21. század pedagógiai gyakorlatában is érvényes nevelési minták a 

népmesékben, értékközvetítés népmesékkel  

Meseórák érték fókusszal, a hétköznapok pedagógiai gyakorlatában 
 
 
Egyéni és kiscsoportos munka váltogatják egymást, a jelentkezők aktív részvételére számítunk.  
 

 
 A műhely vezetője: 
BAJZÁTH MÁRIA 

 
mesepedagógus, a Népmesekincstár könyvsorozat szerzője, a Népmesekincstár módszer 

kidolgozója, a Népmesekincstár Mesepedagógia Műhely szakmai vezetője 
 
 
 

 

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 a konferencia teljes 

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 

Ügyintéző: Nagyné Hoóz Rita 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3010 
E-mail címe: hooz.rita@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/
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M E G H Í V Ó  

Konfliktusaink – 
csoportos szupervíziós alkalom 

 
 

Időpont: 2023. április 21. péntek, 900 – 1330 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest, 1068 Városligeti fasor 42. 

 
képzés módja: jelenléti  

 
Azon pedagógusok számára ajánljuk, akik a Konfliktusaink és kezelésük c. 2 * 5 órás képzésen már 
megismerkedtek a konfliktuskezelés és az asszertivitás alapfogalmaival és technikáival,  
 
 
 és szeretnék a hétköznapok során megélt újabb élethelyzeteiket  szakember vezetésével csoportos 
formában megvizsgálni. A csoportos szupervízió lehetőséget teremt a különböző helyzetekben megélt 
konfliktusok megosztására, a konfliktusokban rejlő motívumok feltárására, valamint a résztvevők 
viselkedési repertoárjának bővítésére és megküzdési technikáinak fejlesztésére.  

 
 
 
Vezető:  
FORIÁN- SZABÓ KINGA, középiskolai tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, 
tréner és csoportcoach 

 
 

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 a konferencia teljes 

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/
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BEVEZETÉS A PEDAGÓGUS II. PORTFÓLIÓ ÍRÁSÁBA 
 

Online előadás és konzultációs lehetőség  

általános és középiskolai pedagógusok számára 

 
A program létszámkorlátos, a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 

 
 

Időpont: 2023. április 26. szerda, 1000–1300 

 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

A program célja, hogy megismertessük az érdeklődő pedagógusokat az e- portfólió lényeges elemeivel, formai 

és tartalmi követelményeivel, segítséget kapjanak a pedagógus-portfóliójuk igényes elkészítéséhez. A képzés 

során személyes, szakmai kérdéseikre is válaszolunk, igény esetén további szaktanácsadói támogatás is kérhető. 

  

Témák: 
 

• A tanári önkép elemei 

• Portfólió, e-portfólió 

• A Pedagógusfokozatok elvárásai (sztenderdek) 

• Az e-portfólióba feltöltendő kötelező dokumentumok elemei 

• Reflexiók, szakmai életút értékelése 
 

Konzultációs lehetőség:  
 

Általános kérdéseiket az előadás majd a tapasztalatmegosztással egybekötött konzultáció során tehetik fel a 

résztvevők. A programot követően mesterminősítésben jártas szaktanácsadók bevonásával biztosítunk 

lehetőséget online személyes konzultációra egy későbbi, egyénileg egyeztetett időpontban.    
 

 

A részvétel feltételei: 
 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 

• fülhallgató 

• saját névvel regisztrált, nem céges gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell adni 
 

A programot vezetik: 
 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 
 

A program felelőse: 
 

Bálint Erzsébet – pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 
 

A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki (4x45 perc), amelyet elektronikus formában küldünk meg. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a programon való részvétel a pedagógusok 7 évenként kötelező  

120 órás továbbképzésébe NEM SZÁMÍTHATÓ BE! (Vö. 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet) 
 

Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni. 

Ebben az esetben várólistára kerülés végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken. 

http://www.katped.hu/
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BEVEZETÉS A PEDAGÓGUS I. PORTFÓLIÓ ÍRÁSÁBA 
 

Online előadás és konzultációs lehetőség  

általános és középiskolai pedagógusok számára 

 
 

Időpont: 2023. április 27. csütörtök, 1000–1300 

 

         

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

A program célja, hogy megismertessük az érdeklődő pedagógus-gyakornokokat az e-portfólió lényeges 

elemeivel, formai és tartalmi követelményeivel. Bemutassuk a résztvevőknek a portfólió dokumentumaihoz 

tartozó reflexiók jellemzőit; segítséget kapjanak a pedagógusportfóliójuk igényes elkészítéséhez. A konzultációk 

során személyes, szakmai kérdésekre is válaszolunk, és igény esetén szaktanácsadói támogatást nyújtunk. 

  

Témák: 
 

• A tanári önkép elemei 

• Portfólió, e-portfólió a gyakornok szemével 

• A szakmai életút 

• Kompetenciák és indikátorok – Pedagógus I.-es szinten 

• A mentor szerepe, feladatai 

• Reflexió 
 

Konzultációs lehetőség:  
 

Általános kérdéseiket az előadás majd a tapasztalatmegosztással egybekötött konzultáció során tehetik fel a 

résztvevők. A programot követően mesterminősítésben jártas szaktanácsadók bevonásával biztosítunk 

lehetőséget online személyes konzultációra egy későbbi, egyénileg egyeztetett időpontban.    
 

 

A részvétel feltételei: 
 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 

• fülhallgató 

• saját névvel regisztrált, nem céges gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell adni 
 

A programot vezetik: 
 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 
 

A program felelőse: 
 

Bálint Erzsébet – pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 
 

A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki (4x45 perc), amelyet elektronikus formában küldünk meg. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a programon való részvétel a pedagógusok 7 évenként kötelező  

120 órás továbbképzésébe NEM SZÁMÍTHATÓ BE! (Vö. 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet) 
 

 

http://www.katped.hu/
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M E G H Í V Ó  

M á s o k  v a g y u n k  –  e g y ü t t  m ű k ö d ü n k   

–  w o r k s h o p   p e d a g ó g u s o k n a k  

A képzési napot ajánljuk az általános és középiskolákban tanító tanárok, tanítók és 
óvodapedagógusok és minden érdeklődő számára. 

 
 

Időpont: 2023. május 12. péntek, 900 – 1330 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest, 1068 Városligeti fasor 42. 

 
A képzés módja: jelenléti 

  
 

Téma: 
 

Miért éljük meg ugyanazokat a dolgokat egészen másként? Miért viselkedik a másik számunkra 
teljesen észszerűtlenül? Miért reagál másként és miért bosszant ez fel olykor annyira? Az interaktív 
workshop során megismerkedünk személyiségünk 4 féle dimenziójával, a jungi alapokon nyugvó 
Myers- Briggs személységtipizálás alapján, hogy jobban értsük önmagunkat és a másik embert, és 
így hatékonyabban és feszültségmentesebben tudjunk együtt dolgozni a közösség javára és 
valamennyiünk örömére. 
 
 
Az workshopon előadás, egyéni és kiscsoportos munka váltogatják egymást, a jelentkezők aktív 
részvételére számítunk.  
 

 
 A műhely vezetője: 

FORIÁN- SZABÓ KINGA  
 

középiskolai tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, tréner és csoportcoach 
 

 

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 a konferencia teljes 

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 

Ügyintéző:Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu 
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Az őszi ünnepkör szokásainak hagyománypedagógiai szempontú 

megközelítése 
HAGYOMÁNY-ÉLMÉNY-PEDAGÓGIA 

 

 

 

időpont: 2023. május 12. 1000-1430 (5 óra) 

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

a képzés ajánlott: óvodapedagógusok és alsó tagozaton tanító pedagógusok számára 

létszámkorlát: 35 fő 

 

előadók: Cseke-Marosi Eszter (óvodapedagógus, tanító, népi játszóház vezető) 

    Szabóné Kaszás Villő (tanár, tánc- és drámapedagógus) 

 

A képzés leírása  

Az öt órás képzésen az őszi időszakhoz kapcsolódó néphagyományokat dolgozzuk fel a Napra-forgó 

Hagyománypedagógia Műhely komplex, élményalapú hagyományátadás szemléletével, elsősorban 

óvodásokkal és kisiskolásokkal foglalkozó pedagógusok számára. Az őszi időszak jeles napjaihoz, -

időszakaihoz kapcsolódó szokásokat, hagyományokat tekintjük át az életkori sajátosságok 

figyelembevételével. 

 

 

 

A képzés felépítése 

• Az óvodai, iskolai komplex, élményalapú hagyományátadás elmélete röviden az őszi jeles napok 

vonatkozásában. 

• Az őszi időszak jeles napjai, időszakai: Szent Mihály és Dömötör nap, a szüret jeles napjai, Márton, 

Erzsébet, Katalin és András napokhoz kapcsolódó szokások megismerése, és a hozzájuk kapcsolódó, 

életkornak megfelelő pedagógiai tartalmak, lehetőségek.  

• Az őszi szokásokhoz kapcsolódó népi játékok, népmesék, mondókák, rigmusok, népdalok, táncos 

mozgás megismerése. 

• A komplex, élményalapú hagyománypedagógia gyakorlata: a műveltségterületek, 

tevékenységformák közötti koncentráció megvalósítása az őszi jeles napok feldolgozása során. 

 

 

 

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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