
 
 
 

 

A képzésekre jelentkezés - az intézményvezetőnek elküldött e-mailben leírtaknak megfelelően  
- elektronikus formában történik a KaPI honlapján: https://www.katped.hu/kepzesek 

 
 

Szakmai információ: Technikai segítségnyújtás: 
Nagyné Hoóz Rita Schillinger Tibor 
Telefon: 1 479 30 10 Telefon: 1 479 30 16 
E-mail: hooz.rita@katped.hu E-mail: schillinger.tibor@katped.hu 

 

 
A képzések korlátozott létszámban vehetők igénybe. A regisztráció (elektronikus) a jelentkezés sorrendjében történik. 

A létszám feletti jelentkezőket értesítjük. Kérjük, hogy minél hamarabb jelentkezzen az adott képzésre! 
 

A képzés tárgya és helye:  Időpont: 
 
Játékos tanulás. A játék szerepe a tanulásban  - Pedagógusműhely 
http://www.katped.hu/jatekos-tanulas-a-jatek-szerepe-a-
tanulasban-pedagogusmuhely 
 

február 1. 

 
Házi olvasmányok élményszerű feldolgozásának lehetőségei az alsó 
tagozaton 
https://www.katped.hu/a-hazi-olvasmanyok-elmenyszeru-
feldolgozasanak-lehetosegei 
 

február 3. 

 
Franz Kett Pedagógia 1.  
Saját élményre épülő módszertani foglalkozások 
https://www.katped.hu/franz-kett-pedagogia-1-sajat-elmenyre-epulo-
modszertani-foglakozasok 
 

február 15. 

 
Teremtésvédelmi szempontok iskoláinkban 
https://www.katped.hu/sites/default/files/kepzes/2023_02_22_teremtesve
delem.pdf 
 

február 22. 

 
Algoritmikus gondolkodás, unplugged programozás alsó tagozaton 
Workshop pedagógusoknak 
https://www.katped.hu/algoritmikus-gondolkodas-unplugged-
programozas-also-tagozaton 
 

március 1. 

 
Zenehallgatás kisiskoláskorban a kodályi úton előkészítve 
„..hallgasd a zenét!”  
https://www.katped.hu/hallgasd-a-zenet-zenehallgatas-kisiskolas-
korban-a-kodalyi-uton-elokeszitve 
 

március 2. 

 
Stresszkezelés, megküzdés, reziliencia 
https://www.katped.hu/stresszkezeles-megkuzdes-reziliencia-online 
 

március 3. 

 
Pedagógiai asszisztensek találkozója 
https://www.katped.hu/pedagogiai-asszisztensek-talalkozoja 
 

március 3. 

 

Táblázat az alsó tagozatos képzésekre való jelentkezéshez 
 

2022/2023  tanév 2. félév 
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A szorongó gyermek - Pedagógusműhely 
http://www.katped.hu/a-szorongo-gyermek-pedagogusmuhely 
 

március 8. 

 
Felkészülés a fenntarthatósági témahétre a teremtésvédelem jegyében 
https://www.katped.hu/felkeszules-a-fenntarthatosagi-temahetre-online 
 

március 8. 

 
Franz Kett Pedagógia 2.  
Saját élményre épülő módszertani foglalkozások 
https://www.katped.hu/franz-kett-pedagogia-2-sajat-elmenyre-epulo-
modszertani-foglalkozasok 
 

március 9. 

 
Stresszkezelés, megküzdés, reziliencia 
https://www.katped.hu/stresszkezeles-megkuzdes-reziliencia-jelenleti 
 

március 10. 

 
A szülőkkel való kapcsolattartás, együttnevelés eredményes formái 
https://www.katped.hu/a-szulokkel-valo-kapcsolattartas-egyuttneveles-
eredmenyes-formai 
 

március 10. 

 
Hatékony nevelés – oktatás drámapedagógiai eszközökkel 
https://www.katped.hu/hatekony-neveles-oktatas-dramapedagogiai-
eszkozokkel 
 

március  
10. 11. 

március  
24. 25. 

 
Konfliktusaink és kezelésük 1-2. 
https://www.katped.hu/sites/default/files/kepzes/2023_03_17_es_31_kon
fliktusaink_es_kezelesuk_off.pdf 
 

március 
17. 31. 

 
Kiégés helyett – rugalmas stabilitás 
https://www.katped.hu/rugalmas-stabilitas-kieges-helyett 
 

március 21. 

 
A Komplex Alapprogram – Pedagógusműhely 
http://www.katped.hu/a-komplex-alapprogram-pedagogusmuhely 
 

március 22. 

 
A pünkösdi szokások hagyománypedagógiai szempontú megközelítése 
https://www.katped.hu/a-punkosdi-szokasok-hagyomanypedagogiai-
szempontu-megkozelitese-0 
 

március 24. 

 
Az intézkedési terv készítése 
http://www.katped.hu/intezkedesi-terv-keszitese-0 
 

március 29. 

 
Lélekoldó – irodalom és önismeret – irodalomterápiás foglalkozás 
pedagógusaink jóllétéért 
https://www.katped.hu/lelekoldo-irodalom-es-onismeret-
irodalomterapias-foglalkozas-pedagogusaink-jol-leteert 
 

március 29. 

 
Online minialkalmazások, alkalmazások használata az oktatásban I. 
http://www.katped.hu/online-minialkalmazasok-alkalmazasok-
hasznalata-az-oktatasban-i 
 

március 29. 
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Felkészülés a mesterpedagógus minősítésre 
http://www.katped.hu/felkeszules-a-mesterpedagogus-
minositesre-1 
 

április 19. 

 
Genially- Interaktív tananyag készítése 
http://www.katped.hu/genially-interaktiv-tananyagelemek-
keszitese 

április 19. 

 
Értékközpontú nevelési minták a népmesékben 
„Derék ember legyél fiam, nehogy szégyent valljak veled…” 
https://www.katped.hu/ertekkozvetites-a-nepmesekben 
 

április 20. 

 
Konfliktusaink és kezelésük – szupervízió 
https://www.katped.hu/sites/default/files/kepzes/2023_04_21_konfliktus
aink_szupervizio.pdf 
 

április 21. 

 
Bevezetés a Pedagógus II. portfólió írásába 
http://www.katped.hu/bevezetes-a-pedagogus-ii-portfolio-irasaba-2 
 

április 26. 

 
Bevezetés a Pedagógus I. portfólió írásába 
http://www.katped.hu/bevezetes-a-pedagogus-i-portfolio-irasaba-1 
 

április 27. 

 
Az őszi ünnepkör szokásainak hagyománypedagógiai szempontú 
megközelítése 
https://www.katped.hu/az-oszi-unnepkor-szokasainak-
hagyomanypedagogiai-szempontu-megkozelitese 
 

május 12. 

 
Mások vagyunk – együttműködünk 
https://www.katped.hu/sites/default/files/kepzes/2023_05_12_masok_va
gyunk_off.pdf 
 

május 12. 
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