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M e g h í v ó  
 

Középiskolai biológiatanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. október 6. péntek, 1000 – 1500 óra 
Helyszín: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 

1083 Budapest, Práter u. 50/a, földszint, 239-es terem 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól és a Keleti pályudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 3-as metróval a Klinikák 
megállóig, majd a Szigony utcán gyalog; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Klinikák megállóig, majd a Szigony utcán gyalog.  
A http://www.bkk.hu/menetrendek  honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonalajánlatok részletesen olvashatók 

 
 

A rendezvény programja 

 
1000 – 1015  Bevezetés 
1015 – 1050  Az új érettségi rendszer bevezetésének tapasztalatai 
1050 – 1135 Hogyan készítsük fel tanítványainkat a szóbeli érettségi vizsgára? 
1135-- 1145       Kávészünet 
1145 – 1230  Elvárások és realitások - a biológiatanári munka kérdőjelei 
1230–  1300 Ebéd 
1300 – 1345  Milyen a jó biológia tanár? 
1345 – 1415  Aktualitások, fórum, tapasztalatok 
1415– 1500 A PPKE ITK bemutatkozása – laborlátogatás 
 

A továbbképzés előadói:   
KLEININGER TAMÁS – Győr, Czuczor Gergely Bencés Gimnázium 

DR. TÓTHNÉ RUZSA IRÉN – Mosonmagyaróvár, Piarista Gimnázium 
 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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 Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek
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M e g h í v ó  
 

Általános iskolai kémiatanárok  
szaktárgyi képzése 

 

Időpont: 2016. október 9., hétfő, 1000 – 1430 óra 
 

Helyszín:  
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium 

1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 2-4.  
 
 

A helyszín megközelíthető:  
a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák Ferenc térig, onnan 2-es metróval a Batthyány térig; a Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Keleti 

pályaudvartól 2-es metróval, a Batthyány térig; a Batthyány tértől a Markovits Iván utca-Iskola utca-Franklin utca útvonalon a Szabó Ilonka utcáig. 
A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

 
A rendezvény programja 

 
1000–1015 Endrédi Józsefné igazgatónő bemutatja iskoláját,  

Budapest legrégebbi, török kor utáni középiskoláját 
 

1020–1200 Bemutató kémia órák hetedik és nyolcadik osztályban 
 Tanít: MÉSZÁROSNÉ BOHUSS ILDIKÓ tanárnő és   
  BALÁZSNÉ DR. DROZGYIK KLÁRA tanárnő  

 
1200–1235 Óramegbeszélés, műhelymunka 
 
1235–1255 Kávészünet és szakmai beszélgetés 

 
1255–1310 Séta a Budai Várba 

 
1315–1430 Látogatás a Sziklakórház Atombunker Múzeumban;  

a Hirosima-Nagaszaki ATOMBOMBA kiállítás megtekintése 
„…a tárlaton eredeti tárgyak is láthatóak a Hirosima Béke Emlékmúzeum  
és a Nagaszaki Atombomba Múzeum gyűjteményéből…” 

 
 

Kérjük a kedves Kollégákat, hogy érvényes pedagógusigazolványukat hozzák magukkal, hogy a kiállítást ingyen 
tekinthessék meg. 

 
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. 

 
A továbbképzést OLÁH GÁBOR PÉTER tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a katolikus iskolák pedagógusait. 
Budapest, 2017. szeptember 15. 

 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/


Ügyintéző: Dr. Mártonné Sárossy Mónika 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 33 
E-mail címe: monika@katped.hu  
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MEGHÍVÓ 
 

Napközi- és iskolaotthonos nevelés I. 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók és más érdeklődők számára 

 

Időpont: 2017. október 9. hétfő, 1000-1500 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan földalattival a Bajza utca vagy a 
Hősök tere megállóig, onnan gyalog; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan földalattival a Bajza 
utca vagy a Hősök tere megállóig, onnan gyalog, vagy több gyaloglással a 72-es trolibusszal a Podmaniczky utcától a 
Dózsa György út megállóig; a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig, onnan 
gyalog; a Kelenföldi vasútállomástól 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, majd a 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a 
Damjanich utca megállóig, onnan gyalog. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, 
ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 

A rendezvény programja: 
 

Fenntarthatóságra nevelés és komplex tanulásszervezés I. 

 

A szakmai napot vezetik: SALY ERIKA Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Eszterházy Károly Egyetem, 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet/ökoiskola témavezető 

DR. VICTOR ANDRÁS Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, ELTE ny. főiskolai tanár 
 

1000 – 1100 Bemutatkozás, ismerkedés ráhangolódás 
Ökobingó, kiscsoportok alakítása, gondolattérkép 

 

1100 – 1130 Előadás a fenntarthatóságra nevelésről 
Ferenc pápa enciklikája, ENSZ célok, globális nevelés, helyi megvalósítás 

 

1130 – 1200 Országok ökolábnyomának elkészítése     

1200 – 1230 Szünet Kiadványok megtekintése, vásárlási lehetőség 
 

1230 – 1315 A sokszínűség érték   
1315 – 1345 Foglalkozás (öröm-bánat térkép készítése, megoldási javaslatok) 
 

1345 – 1430 Hogyan tanulunk különböző életkorokban?   
1430 – 1500 Terepi játékok, színgyűjtés 
 

A Napközi I. (okt. 9. ) és Napközi II. (okt. 10.) képzés anyaga egymással összefügg, 
egymást kiegészíti, de a két képzés külön – külön is egységes egészet alkot. 

 

A továbbképzés szervezője: DR. HERMANN ISTVÁNNÉ tantárgygondozó 
 

A továbbképzés a KaPI szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusainak térítésmentes. 
 

A továbbképzés korlátozott létszámban vehető igénybe. A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A létszám feletti 
jelentkezőket értesítjük.  
 

Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb 10-kor megjelenni szíveskedjék a pontos kezdés érdekében. Aki akadályoztatása miatt 
nem tud részt venni a foglalkozáson, legkésőbb 4 nappal az esedékesség előtt 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. 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/


Ügyintéző: Dr. Mártonné Sárossy Mónika 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 33 
E-mail címe: monika@katped.hu  
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MEGHÍVÓ 
 

Napközi- és iskolaotthonos nevelés II. 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók és más érdeklődők számára 

 

Időpont: 2017. október 10. kedd, 1000-1500 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan földalattival a Bajza utca vagy a 
Hősök tere megállóig, onnan gyalog; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan földalattival a Bajza 
utca vagy a Hősök tere megállóig, onnan gyalog, vagy több gyaloglással a 72-es trolibusszal a Podmaniczky utcától a 
Dózsa György út megállóig; a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig, onnan 
gyalog; a Kelenföldi vasútállomástól 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, majd a 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a 
Damjanich utca megállóig, onnan gyalog. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, 
ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 

A rendezvény programja: 
 

Fenntarthatóságra nevelés és komplex tanulásszervezés II. 

 

A szakmai napot vezetik: SALY ERIKA Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Eszterházy Károly Egyetem, 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet/ökoiskola témavezető 

DR. VICTOR ANDRÁS Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, ELTE ny. főiskolai tanár 
 

1000 – 1015 Bemutatkozás, ráhangolódás 
 

1015 – 1100 Tapasztalati tanulás 
   komplex tanulásszervezés fontossága a napközis munka során: témanap, témahét, projekt, erdei iskola, 

kutatás alapú tanulás, közösségi kutatás 
   beszélgetés jó gyakorlatokról (pl. ökoiskola modulok, erdei iskola, Teremtésvédelmi Hét, Fenntarthatósági 

Témahét, Vadonleső) 
 

1100 – 1230 Témanap tervezése 
kiscsoportos munka, beszámolók     

1230 – 1300 Szünet Kiadványok megtekintése, vásárlási lehetőség 
 

1300 – 1430 Projekt tervezése 
kiscsoportos munka, beszámolók 

 

1430 – 1500 Napzáró gondolatok, értékelés 
 

A Napközi I. (okt. 9. ) és Napközi II. (okt. 10.) képzés anyaga egymással összefügg, 
egymást kiegészíti, de a két képzés külön – külön is egységes egészet alkot. 

 

A továbbképzés szervezője: DR. HERMANN ISTVÁNNÉ tantárgygondozó 
A továbbképzés a KaPI szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusainak térítésmentes. 
A továbbképzés korlátozott létszámban vehető igénybe. A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A létszám feletti 
jelentkezőket értesítjük.  
Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb 10-kor megjelenni szíveskedjék a pontos kezdés érdekében. Aki 
akadályoztatása miatt nem tud részt venni a foglalkozáson, legkésőbb 4 nappal az esedékesség előtt 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. 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/


Ügyintéző: Szenthe-Tormássi Anna 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 31 
E-mail címe: szenthe@ katped.hu  
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M e g h í v ó  
 

Középiskolai fizikatanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. október 13. péntek, 1000 – 1500 óra 
Helyszín: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 

1083 Budapest, Práter u. 50/a, földszint, 239-es terem 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól és a Keleti pályudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 3-as metróval a Klinikák 
megállóig, majd a Szigony utcán gyalog; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Klinikák megállóig, majd a Szigony utcán gyalog.  
A http://www.bkk.hu/menetrendek  honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonalajánlatok részletesen olvashatók 

 
 

A rendezvény programja 

A fizika tehetséggondozás már bevált módszerei és új utak keresése 
 
1000 – 1005  Köszöntő   
1005 – 1050  Időtálló feladatok és módszerek és új lehetőségek egyensúlya   
                        Előadó: DR. JUHÁSZ ANDRÁS 
1050 – 1135  Tehetséggondozás gyakorlata a Budapesti Piarista Gimnáziumban, és egy konkrét diák-

munka bemutatása 
Előadó: URBÁN JÁNOS  

1135 – 1210   Tehetséggondozás gyakorlata a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Líceumban és egy konkrét 
diák-munka bemutatása 

                       Előadó: DR. PETŐ MÁRIA 
1210 – 1230  Ebédszünet 
1230 – 1315  A dimenzióanalízis mint hasznos módszer a tehetséggondozásban 
                        Előadó: DR. HÖMÖSTREI MIHÁLY  
1315 – 1400  Nagy múltú tehetséggondozó folyóiratunk Mat-Lapok  
Előadó: DR. GNADIG PÉTER 
1400 – 1500   A PPKE ITK kutató laboratóriumainak megtekintése vezetéssel 

 
A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 
A konferenciát DR. JUHÁSZ ANDRÁS tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek


Ügyintéző: Szenthe-Tormássi Anna 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 31 
E-mail címe: szenthe@katped.hu  
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M e g h í v ó  
 

Középiskolai rajztanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. október 18. szerda, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza 

utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a 
Damjanich utca megállóig.  

A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 
 

A rendezvény programja 

 
1000-1130  A vizuális nevelés lehetőségei a hitre nevelésben 
 Előadó: PÁZMÁNY ÁGNES, tankönyvíró, főiskolai tanár  
 
 
1130-1300 Stílusváltások a 19. és a 20.század templomépítészetében: historizmus, szecesszió, 

modernizmus 
 Előadó: MERÉNYI GYÖRGY, művészettörténész, művészeti szakíró 

 
1300-1315  Kávészünet és szakmai beszélgetés 

   
 

1315-1430 A vizuális kultúra érettségi vizsgára való felkészítés korlátai és lehetőségei 
 Előadó: ZELE JÁNOS, művészetpedagógiai szakértő 

 
A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

A konferenciát SZALAY JÓZSEF tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

 
 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/


Ügyintéző: Szenthe-Tormássi Anna 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 31 
E-mail címe: szenthe@katped.hu  
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M e g h í v ó  
Középiskolai testnevelő tanárok  

szaktárgyi képzése  
 

Időpont:  
2017. október 18. szerda, 1000 – 1430 óra 

Helyszín: Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium 
1024 Budapest, Ady Endre u. 3. 

A helyszín megközelíthető:a Keleti pályaudvartól 2-es metróval a Széll Kálmán térig, onnan 4-es, 6-os,17-es  villamossal a Mechwart liget 
megállóig; a Déli pályaudvartól 17-es villamossal, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Mechwart liget megállóig, onnan gyalog a 

Bimbó úton, vagy a Mechwart ligeten át az önkormányzat előtti lépcsőn fel, majd balra fordulva a Rózsahegy utcán.  
A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen 

olvashatók. 
 

 

A rendezvény programja 

 
1000 – 1230  Kosárlabda: képességfejlesztés az alapoktól a játékszituációig 

Előadó: TAKÁCS ZOLTÁN, mesterpedagógus, a Toldy Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettese és 
testnevelő tanára, a TF mentortanári közösségének vezetője 
 

1230 – 1300  Szünet 
 
1300 – 1430  Tollaslabda, a leggyorsabb labdajáték 
    Előadó: REMSEI ANDRÁS, tollaslabda edző, a Magyar Tollaslabda Szövetség Amatőrsport Bizottság 

megbízott vezetőhelyettese, az Ajtósi 15 Tollas Klub vezetője 
 
 

A gyakorlati bemutatón a kollégák aktív közreműködésére számítunk, ezért kérjük, mindenki 
hozzon magával felszerelést (edzőcipő és melegítő)! 

 
A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

A konferenciát MARKOS JUDIT tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
 
 
  

http://www.katped.hu/


Ügyintéző: Szenthe-Tormássi Anna 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 31 
E-mail címe: szenthe@katped.hu  
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M e g h í v ó  
 

Középiskolai franciatanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. október 19. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza 

utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a 
Damjanich utca megállóig.  

A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 

A rendezvény programja 

Publicité & FLE 
Reklám a nyelvoktatásban 

 
Cette formation propose aux participants de découvrir le phénomène complexe et controversé de la publicité, de 
faire une distinction entre publicité commerciale et sociale et de décrypter les messages codés des différents 
types de publicité, car comprendre le fonctionnement des messages publicitaires permet de développer son 
esprit critique.  
 
Au cours de la formation différentes formes d’activités (jeux de rôle, mini-simulation globale, projet, jeux de 
société, etc.) s’alterneront pour permettre aux participants de voir comment développer les compétences orales 
et écrites de leurs apprenants à partir d‘un document authentique visuel telle que la publicité. 
 

A műhelymunkát vezeti: 
G O N D A  Z I T A  

vezetőtanár  
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium 

 
Közben kb.: 1200– 1230 szünet 

 
A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

A konferenciát DR. LÁSZLÓ TÍMEA tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/


Ügyintéző: Szenthe-Tormássi Anna 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 31 
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M e g h í v ó  
 

Általános és középiskolai földrajztanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. október 19. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza 

utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a 
Damjanich utca megállóig.  

A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 
 

A rendezvény programja 

 
1000–1200 Közép- és Kelet-Európa a 21. század geopolitikai stratégiáiban  
 Előadó: DR. BERNEK ÁGNES, főiskolai tanár, a Geopolitikai Kutatóközpont vezetője 
 
1200–1230 Szünet  
 
1330–1430 Módszertani gyakorlat: Geopolitikai stratégiai játék - a 21. század világpolitikai 

rendszerének szimulációja 
 Vezeti: DR. BERNEK ÁGNES, főiskolai tanár, a Geopolitikai Kutatóközpont vezetője  

 
A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

 

A konferenciát IGNÁCZNÉ VÁNDOR ILDIKÓ tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/


Ügyintéző: Szenthe-Tormássi Anna 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 31 
E-mail címe: szenthe@katped.hu  
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M e g h í v ó  

 

Középiskolai kémiatanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. október 20. péntek, 1100 – 1600 óra 
Helyszín: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 

1083 Budapest, Práter u. 50/a, földszint, 239-es terem 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól és a Keleti pályudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 3-as metróval a Klinikák 
megállóig, majd a Szigony utcán gyalog; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Klinikák megállóig, majd a Szigony utcán gyalog.  
A http://www.bkk.hu/menetrendek  honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonalajánlatok részletesen olvashatók 

 
A rendezvény programja 

A tanári kinyilatkoztatástól az önálló ismeretszerzésig 
 

1100–1110 Bevezetés 
1110–1250 „Tegyünk róla…”  

“Ne csak beszéljünk róla, próbáljuk is ki!” – a tanulók tevékenykedtetéséről a kémia órákon.  
• Régi-új módszerek 
• Újdonságok hagyományosan és elektronikusan 

(Aki hoz magával laptopot vagy okostelefont, eredményesebben követheti az előadást.) 
 Előadó: BODÓ JÁNOSNÉ kémia-fizika szakos tanár,  
     PTE Gyakorló Általános Iskola Gimnázium Szakgimnázium és Óvoda 

1250–1320 Ebédszünet  
1320–1500 „Mutatványos és/vagy tanár?” 

• Interneten elérhető látványos és tanító kísérletekből válogatás – kritikai 
megjegyzésekkel. 

• A kísérletezés módszertanából. 
• Középszintű érettségi kísérletek bemutatása – rövid videofilmekkel. 

 Előadó: NAGY MÁRIA kémia-fizika szakos tanár,  
     Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium 

1500–1600 Laborlátogatás  
 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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 Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek


Ügyintéző: Szenthe-Tormássi Anna 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 31 
E-mail címe: szenthe@katped.hu  
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M e g h í v ó  
 

Általános iskolai matematikatanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. október 24. kedd, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza 

utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a 
Damjanich utca megállóig.  

A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 
 

A rendezvény programja 

 
1000–1200 Digitális taneszközök matematikaórán – az internet mint információ- és tananyagforrás 
 Előadó: BÁLINT ERZSÉBET, a Katolikus Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértője  
 
1200 – 1230 Szünet 
 
1230–1430 Matematikaórák fűszerezése felső tagozaton  

  Előadó: SZÁMADÓ LÁSZLÓ, AZ Óbudai Árpád Gimnázium matematikatanára 
 
 

 
 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

A konferenciát PLUZSIK SZILVIA tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/


Ügyintéző: Szenthe-Tormássi Anna 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 31 
E-mail címe: szenthe@katped.hu  
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M e g h í v ó  
 

Általános iskolai történelemtanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. október 25. szerda, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza 

utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a 
Damjanich utca megállóig.  

A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 
 

A rendezvény programja 

 
1000–1100 Horthy Miklós kormányzó személyének megítélése a legújabb kutatások tükrében 
 Előadó: DR. SZAKÁLY SÁNDOR, VERITAS Történetkutató Intézet, főigazgató 
 
1100–1200 A magyar kir. honvéd 2. hadsereg a Donnál 
 Előadó: DR. SZAKÁLY SÁNDOR, VERITAS Történetkutató Intézet, főigazgató   
 
1200–1230 Szünet  
 
1230–1330 A modernkori szociális enciklikák 
 Előadó: GÖRBE LÁSZLÓ, SchP nyugalmazott gimnáziumi igazgató  
 
1330 – 1430  Batthyányiak a magyar történelemben 

 Előadó: KOLTAI ANDRÁS, Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára, levéltáros 
 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

A konferenciát KOZICZ JÁNOS tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/


Ügyintéző: Szenthe-Tormássi Anna 
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M e g h í v ó   
Szakmai nap a hon-és népismeret jegyében 

 
Időpont: 2017. október 26. csütörtök, 1000 – 1430 óra 

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

A helyszín megközelíthető; 
a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan földalattival a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, 

a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan földalattival a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig,  vagy több 
gyaloglással a 72-es trolibusszal a Podmaniczky utcától a Dózsa György út megállóig; 
a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. 

 
Téma: 

Az 5. évfolyam tantervi követelményeinek feldolgozása elméleti, módszertani és gyakorlati 
szempontból.  

Előadó: 
DR. BAKSA BRIGITTA 

főiskolai docens 
 

1000–1130 A magyar nagytájak néprajzi jellemzői, népcsoportjai  
  (Erdély: székelyek, bukovinai székelyek)     
  Elméleti és módszertani előadás 
 

1130–1200 Szünet  
 

1200–1330 Kézműves mesterségek: vesszőfonás, kosárfonás 
  Elméleti előadás 
  Gúzskarika készítése, karikaelkapó játék   
  Kézműves foglalkozás 
 

1340–1425 Advent: Az ostyahordás szokása  
  A felelevenítés lehetőségei az iskolában  
 Elméleti előadás, gyakorlat 
 

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. 

A konferenciát DR. BAKSA BRIGITTA tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a katolikus iskolák pedagógusait. 
Budapest, 2017. szeptember 15. 

  

http://www.katped.hu/
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M e g h í v ó  
 

Általános iskolai biológiatanárok és természetismeret tantárgyat oktató 
tanárok szaktárgyi képzése 

 

Időpont: 2016. november 10., péntek, 1000 – 1430 óra 
 

Helyszín:  
Magyar Természettudományi Múzeum  

1083 Budapest, Ludovika tér 2-6. 
 
 

A helyszín megközelíthető:  
a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Klinikák állomásig; a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, majd 3-as metróval a Klinikák 

állomásig; a Keleti pályaudvartól 4-es metróval Kálvin térig, majd 3-as metróval a Klinikák állomásig; a Klinikáktól 550 m gyalogosan. 
A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

 
 
 

A rendezvény programja 
 

1000–1100 A Múzeum bemutatkozása, technikai információk, ismerkedés a múzeumpedagógiai 
foglalkozásokkal (helyszínek, lehetőségek) 
Vezeti: HOLLER JUDIT osztályvezető 
 

1100–1110 Szünet 
   

1110–1230 Tárlatvezetés a Magyar Természettudományi Múzeum kiállítótereiben 
 Vezeti: KISPÁL ISTVÁN múzeumpedagógus 

 
1315–1430 Az embertani tár megtekintése (Megtekintjük a csontokat, múmiákat és hallunk az 

antropológusok munkájáról.) 
 Vezeti: SZIKOSSY ILDIKÓ antropológus 

 
 
 
 

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. 
 
 

A továbbképzést LOBMAYER ANDRÁS tantárgygondozó vezeti. 
 

Tisztelettel meghívjuk a katolikus iskolák pedagógusait. 
 
 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
 
  

http://www.katped.hu/
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M e g h í v ó  
 

1-6. osztályban német nyelvet tanítók  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. november 15. szerda, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza 

utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a 
Damjanich utca megállóig.  

A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 
 

A rendezvény programja 

 
1000–1430 Musik, Sprache und Bewegung im Deutschunterricht der Primarstufe 
 Előadó: DOROTHEE LEHR-BALLÓ, MA Lektor, ELTE-TÓK, Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék 

Német Szakcsoport 
 
 Zwischen Musik und Sprache besteht ein enger Zusammenhang, den wir uns im Unterricht der 

Grundstufe zunutze machen sollten. Gemeinsam wollen wir einige Ideen erkunden und 
ausprobieren, wie wir musische Elemente in den Unterricht integrieren und ganzheitlichen 
Unterricht gestalten können. 
 
 
 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

 

A konferenciát NÉMETHNÉ GÁLVÖLGYI MÁRIA tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/


Ügyintéző: Szenthe-Tormássi Anna 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 31 
E-mail címe: szenthe@ katped.hu  
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M e g h í v ó  
 

Középiskolai magyartanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. november 20. hétfő, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum 

1053 Budapest, Károlyi utca 16. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval az Astoriáig, onnan a Múzeum körúton, majd a Ferenczy István utcán át a Károlyi 

utcáig; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Kálvin térig, onnan végig a Kecskeméti utcán; Kelenföldről és a Keleti pályaudvartól a 4-es 
metróval a Kálvin térig, onnan végig a Kecskeméti utcán.  

A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 
 

A rendezvény programja 
1000–1005 Köszöntés, ráhangolódás 
 
1005–1130 Önarckép álarcokban - az Arany János emlékkiállítás megtekintése 
 Vezeti: KALLA ZSUZSA, irodalomtörténész – PIM   
 
1130–1140 Szünet  
 
1140–1230 Beszélgetés múzeumpedagógusokkal a kiállításról 
 
1230–1300 Szünet   
 
1300 – 1400  Arany János újraértelmezése a Nyugat szerzőinél 

 Előadó: KELEVÉZ ÁGNES, irodalomtörténész – PIM 
 
1400–1430  Személyes tapasztalatok megbeszélése 
  Vezeti: MIHÁLYI ANIKÓ, tantárgygondozó 

 
A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

A konferenciát MIHÁLYI ANIKÓ tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
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M e g h í v ó  
Általános iskolai testnevelő tanárok  

szaktárgyi képzése  
 

Időpont:  
2017. november 16. csütörtök, 1000 – 1430 óra 

Helyszín: Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium 
1024 Budapest, Ady Endre u. 3. 

A helyszín megközelíthető:a Keleti pályaudvartól 2-es metróval a Széll Kálmán térig, onnan 4-es, 6-os,17-es  villamossal a Mechwart liget 
megállóig; a Déli pályaudvartól 17-es villamossal, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Mechwart liget megállóig, onnan gyalog a 

Bimbó úton, vagy a Mechwart ligeten át az önkormányzat előtti lépcsőn fel, majd balra fordulva a Rózsahegy utcán.  
A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen 

olvashatók. 
 

 

A rendezvény programja 

 
1000 – 1230  A tchoukball labda sportág megismertetése és oktatása 

Előadó: KUNOS ANITA, sí edző, és tchoukball labda spotági szakember, szakedző 
 

1230 – 1300  Szünet 
 
1300 – 1430  A magasugrás oktatása 
    Előadó: TAKÁCS ZOLTÁN, a Toldi Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettese, testnevelő tanára 
 

Kérjük a Kollégákat, hogy váltócipőt hozzanak magukkal! 
 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

A konferenciát MESKÓNÉ KŐMÍVES FRUZSINA tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
 
  

http://www.katped.hu/


Ügyintéző: Szenthe-Tormássi Anna 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 31 
E-mail címe: szenthe@katped.hu  
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M e g h í v ó  
 

Középiskolai informatikatanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. november 17. péntek, 1000 – 1500 óra 
Helyszín: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 

1083 Budapest, Práter u. 50/a, földszint, 239-es terem 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól és a Keleti pályudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 3-as metróval a Klinikák 
megállóig, majd a Szigony utcán gyalog; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Klinikák megállóig, majd a Szigony utcán gyalog.  
A http://www.bkk.hu/menetrendek  honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonalajánlatok részletesen olvashatók 

 
 

A rendezvény programja 

Tehetséggondozás a matematika és az informatika határterületein 
A statisztika, a kombinatorika és a valószínűség-számítás néhány elemének tanítása informatikai támogatással 

1000–1015 Bevezető 
1015–1100 A kombinatorika, valószínűség-számítás, statisztika feladatai az alkalmazói ismeretek 

tanulása során 
1100–1145 Modellezés, a kombinatorikai, valószínűség-számítási feladatok programozása 
1145–1215 Ebédszünet  
1215–1315 Hogyan készíthető elő néhány számítástudományi algoritmus, fogalom, illetve tétel a 

középiskolában? 
1315–1400 Rekurzív sorozatoktól a rekurzív nyelvekig 
1400–1500 Laborlátogatás 
 

Előadók: 
DR. FARKASFALVY JUDIT, Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont, Budapest  

MADAS PÁL, Városmajori Gimnázium, Budapest 
 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 
A konferenciát DR. FARKASFALVY JUDIT tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
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Ügyintéző: Szenthe-Tormássi Anna 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 31 
E-mail címe: szenthe@katped.hu  
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M e g h í v ó  

 

Latint és latin örökségünket tanító tanárok 
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. november 17. péntek, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest Városligeti fasor 42. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza 

utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a 
Damjanich utca megállóig.  

A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 

 
 

A rendezvény programja 
 
 
 

1000–1020 Köszöntés, bemutatkozás 
 
1020–1230 Olvasmányok és filmek a latin örökségünk oktatásában. (Műhelymunka) 
 
1230–1300 Szünet 
 
1300–1415 Filmek vágása, hozzávaló segédanyag készítése (Előadás és műhelymunka) 

  Előadó: DR. GIANONE ANDRÁS tantárgygondozó, 
 a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanára 

 
1415–1430 Aktuális kérdések 
 
 
 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

A képzést DR. GIANONE ANDRÁS tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Kérjük, ha lehet, hozzon magával laptopot. 

 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
  

http://www.kpszti.hu/
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M e g h í v ó  
 

Általános iskolai fizikatanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. november 22. szerda, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza 

utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a 
Damjanich utca megállóig.  

A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 
 

A rendezvény programja 

 
1000–1100 Mi teszi a katolikus iskolát - a fizikatanár, az igazgató és a lelkipásztor szemében? 
 Előadó: GÖRBE LÁSZLÓ, SchP nyugalmazott gimnáziumi igazgató 
 
1100–1200 Tévképzetek, megértési nehézségek a fizika tanítása során 
 Előadó: DR. JUHÁSZ ANDRÁS, ELTE, Anyagfizikai Tanszék   
 
1200–1230 Szünet  
 
1230–1330 Fizikai alapmérések – kompetenciafejlesztés az általános iskolában 
   
 
1330 – 1400  A betlehemi csillag 

 Előadó: DR. JUHÁSZ ANDRÁS, ELTE, Anyagfizikai Tanszék 
 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

A konferenciát DR. JUHÁSZ ANDRÁS tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
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Ügyintéző: Szenthe-Tormássi Anna 
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M e g h í v ó  

 

Általános iskolai rajztanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. november 22. szerda, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza 

utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a 
Damjanich utca megállóig.  

A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 
 

A rendezvény programja 

 
1000-1130 Érzelmek, indulatok, morális tartalmak megjelenése a 

zsánerfestészetben 
Előadó: ZELE JÁNOS művészetpedagógiai szakértő  

1130-1300 Népművészeti formák és szimbólumok a vizuális nevelésben és a   
művészetterápiás folyamatban 
(A népművészetben jelen lévő képi motívumok, jelek, jelképek, szimbólumok értelmezése és 
felhasználása alkotó tevékenység során)  
Előadó: PLATTHY ISTVÁN rajztanár, művészetterapeuta, mesterpedagógus,  Baranya M. GY. K. 
Pécsi Gyermekotthon és lakásotthonai   

1300-1315  Kávészünet és szakmai beszélgetés 
  

1315-1430 Népművészet és nemzeti identitás a romantika a historizmus és a századforduló magyar 
művészetében  

 Előadó: MERÉNYI GYÖRGY művészettörténész, művészeti szakíró 
 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

A konferenciát SZALAY JÓZSEF tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

 
 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
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M e g h í v ó  

 

Általános iskolai magyartanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. november 23. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium   

2092  Budakeszi, Széchenyi u. 141. 
A helyszín megközelíthető: a Déli és a Keletipályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 4-6-os villamossal a Széll Kálmán térig, onnan 22 

vagy 22A busszal Budakeszi, Dózsa György tér megállóig, majd a Temető utcán 350 m séta.   
A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

 
 

A rendezvény programja 

 
1000–1010 Ráhangolódás 
 
1010–1030 Török Csaba igazgató úr bemutatja iskoláját 
 
1030–1130 A lelki megtisztulás és a keresztény út a Toldiban 
 Előadó: KOVÁCS ANDRÁS, tanár, Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 
 
1130–1150 Kávészünet 
 
1150–1235 Bemutató óra 
 Tanít: BEDNÁRIK GYÖRGY   
 
1235–1255 Kávészünet  
 
1255–1340 Bemutató óra 
 Tanít: NAGY KATALIN  
 
1340 – 1350  Kávészünet 
1350–1430  Óramegbeszélés 

 
A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

A konferenciát GERE EDIT tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
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M e g h í v ó  
 

Általános iskolai némettanárok 
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. november 23. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza 

utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a 
Damjanich utca megállóig.  

A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 
 

A rendezvény programja 

 
1000–1430 Wie können Lehrer Legasthenikern im Deutschunterricht helfen? 
 Előadó: KOHLMANN ÁGNES, PPKE 
 
 In den Schulen wächst die Anzahl der Schüler mit Lernproblemen. Zurzeit werden Lehrer – auch 

Sprachlehrer – in ihrem Studium nicht ausreichend auf diese Schwierigkeiten vorbereitet und 
trainiert. Aus diesem Grunde können sie ihren Schülern nicht die nötige Zuwendung und Hilfe 
gewähren. Deshalb erleben nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrkraft Frust und 
Hilflosigkeit. Frau Agnes Kohlmann möchte in ihrem Vortrag Beispiele für Hilfsmittel zeigen, 
welche auch diesen Sprachlernern dazu verhelfen, erfolgreich eine Sprache erwerben zu können.. 
 
 
 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

 

A konferenciát BÁNHEGYI ANDREA tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/


Ügyintéző: Szenthe-Tormássi Anna 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 31 
E-mail címe: szenthe@katped.hu  
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M e g h í v ó  

 

Középiskolai történelemtanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. november 24. péntek, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 

1027 Budapest Tölgyfa u. 1-3. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól a 17-es villamossal, a Nyugati pályaudvartól a 4-es és a 6-os villamossal, Kelenföldről a 19-es 

villamossal a Margit híd budai hídfő megállóig; a Keleti pályaudvartól 2-es metróval a Széll Kálmán térig, onnan a 4-es, a 6-os vagy a 17-es 
villamossal a Margit híd budai hídfő megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK utazástervezője, ahol a fenti, vagy 

további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 
 

A rendezvény programja 
 

1000–1030 Köszöntés, rövid ismertetés a bíróság szervezetéről, a jogrendszer illetve a peres tárgyalás 
felépítéséről 

 
1030–1100 A bíróság épületének megtekintése, körbejárása (bírói dolgozószobák, kezelőiroda, irattár 

látogatása) 
 
1100–1230 Egy peres tárgyalás végighallgatása 
 
1230–1300 Szünet 
 
1300–1400 A tárgyaláson tapasztaltak kapcsán felmerülő kérdések megbeszélése  

  A „nyitott bíróság” program vezetője: BIACSNÉ DR. MÁRTON ANDREA,  
 a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája 
 
1400–1430 Az új forrásközpontú sorozat tanításának tapasztalatai 

  A beszélgetést vezeti: DR. GIANONE ANDRÁS tantárgygondozó, 
 a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanára 

 
A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

A képzést DR. GIANONE ANDRÁS tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

A képzésen maximum 35 fő részvételét tudjuk biztosítani. 

 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/


Ügyintéző: Szenthe-Tormássi Anna 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 31 
E-mail címe: szenthe@katped.hu  
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M e g h í v ó  

 

Középiskolai matematikatanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. november 24. péntek, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 

1083 Budapest, Práter u. 50/a, földszint, 239-es terem 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól és a Keleti pályudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 3-as metróval a Klinikák 
megállóig, majd a Szigony utcán gyalog; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Klinikák megállóig, majd a Szigony utcán gyalog.  
A http://www.bkk.hu/menetrendek  honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonalajánlatok részletesen olvashatók 

 
A rendezvény programja 

 Tehetséggondozás a matematikában 
 

1000–1015 Bevezető gondolatok 
  DR. HORVÁTH ESZTER  
 
1015–1100 A 2017. évi érettségi vizsgák tapasztalatai 

Előadó: KONCZ LEVENTE Óbudai Árpád Gimnázium 
 
1100–1230 Az analízis fogalmai emelt szintű csoportokban 
  (Határérték, Differenciálszámítás, Integrálszámítás) 
 Előadó: MAGYAR ZSOLT  Szent István Gimnázium  
 
1230–1300 Ebédszünet 
 
1300–1430 Válogatott feladatok szakköri foglalkozásokra 
 (Feladatok 9. évfolyamon, Szöveges feladatok, Trigonometriai számítások)  

 Előadó: DR. HORVÁTH ESZTER Kempelen Farkas Gimnázium 
 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

 
A konferenciát DR. HORVÁTH ESZTER tantárgygondozó vezeti. 

 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek


Ügyintéző: Szenthe-Tormássi Anna 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 31 
E-mail címe: szenthe@ katped.hu  
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M e g h í v ó  
 

Általános és középiskolai énektanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. november 30. csütörtök, 945 – 1400 óra 
Helyszín: Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola 

1122 Budapest, Csaba utca 16/c. 
Az első helyszín megközelíthető: Kelenföldről 4-es metróval a Móricz Zsigmond körtérig, onnan 17-es, 56-os vagy 61-es villamossal a Déli 

pályudvarig; a Keleti pályaudvartól 2-es metróval a Déli pályaudvarig; a Déli pályaudvartól gyalog a Városmajor utcán; a Nyugati pályaudvartól 4-
es, 6-os villamossal a Széll Kálmán térig, onnan gyalog.  
Az iskola a Városmajor utca és Csaba utca sarkán van. 

 A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője,  
ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

 
 

A rendezvény programja 
955–1040 Bemutató énekóra az 5. osztályban 
 Tanít: MEGYESI SCHWARTZ DÓRA 
 
1050–1135 Bemutató énekóra a 8. osztályban   
 Tanít: BLAZSEK ANDREA  
 
1140 – 1200 Óramegbeszélés 
 
1200–1230 Szünet  
 
1230 – 1400 "Én pedig, Uram, hozzád kiáltok...!" (Egy Liszt és egy Kodály zsoltár a történelem 

tükrében) 
 Előadó: UZSALY BENCE ANDRÁS, karmester, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium 

tanára 
 
 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

A konferenciát BLAZSEK ANDREA tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

 
Budapest, 2017szeptember 15. 

 
 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/


Ügyintéző: Dr. Mártonné Sárossy Mónika 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 33 
E-mail címe: monika@katped.hu  
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MEGHÍVÓ 
 

Erkölcsi nevelés 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók és más érdeklődők számára 

 

Időpont: 2017. november 30. csütörtök, 10-1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan földalattival a Bajza utca vagy a 
Hősök tere megállóig, onnan gyalog; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan földalattival a Bajza 
utca vagy a Hősök tere megállóig, onnan gyalog, vagy több gyaloglással a 72-es trolibusszal a Podmaniczky utcától a 
Dózsa György út megállóig; a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig, onnan 
gyalo;. a Kelenföldi vasútállomástól 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, majd a 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a 
Damjanich utca megállóig, onnan gyalog. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, 
ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 

A rendezvény programja: 
 

Keresztény ünnepek megjelenítése a tanévben 

 

A szakmai napot vezeti: PÁZMÁNY KAROLINA ÁGNES 
 szakmódszertant oktató tanár 
 Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

   

1000 – 1200 A liturgikus év és ünnepei  
A keresztény hit és ünneplése, tükröződésük bemutatása, áttekintése az 
európai kultúrában.  
A katolikus ünnepkör főbb témái, megjelenései a kultúra különböző 
területein, a keresztény ikonográfia alapjai. 

 

1200 – 1230 Szünet 
 

1230 – 1430 Az Eucharisztia és a művészetek.  
Az erkölcsi normák tudatos beépítése a katolikus pedagógia gyakorlatába.  

 
 
 

A továbbképzés szervezője: DR. MÁRTONNÉ SÁROSSY MÓNIKA 
 

A továbbképzésre tisztelettel meghívjuk a katolikus iskolák pedagógusait. 
 

A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A létszám feletti jelentkezőket értesítjük. 
 

Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb ¾ 10-kor megjelenni szíveskedjék a pontos kezdés érdekében. Aki akadályoztatása miatt 
nem tud részt venni a foglalkozáson, legkésőbb 4 nappal az esedékesség előtt 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. 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/


Ügyintéző: Szenthe-Tormássi Anna 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 31 
E-mail címe: szenthe@atped.hu  
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M e g h í v ó  

 

Középiskolai angoltanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. december 1. péntek, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza 

utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a 
Damjanich utca megállóig.  

A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 
 

A rendezvény programja 

 
1000–1130 How important really is grammar in language exams? 
 Előadó: OLÁH SZILVIA, a Katolikus Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértője  
As an examiner of several language exams I invite you to increase your knowledge with a quick overview of grammar requirements at 
B2 language exams, and how theoretical requirements are put into practice when it comes to assessment. Through some real exam 
tasks and samples of answers you will have the opportunity to see how errors and mistakes are weighed in the written part. 
 
1130 – 1245 Understanding the Media 
 Előadó: MAJORAS SZIDÓNIA, MA 
How does TV work? What is its purpose? As a presenter of my own programme and expert in Media Studies I challenge you to an 
exciting look at British TV, series and techniques from this fantastic world which seeks to entertain us. 
 
1245–1315 Szünet 
 
1315–1430 Teaching Life Skills in the Classroom 

  Előadó: SEÁN THOMPSON, MA – Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 
As teachers we tend just to focus on getting the grammar and vocabulary across, but we can do a lot more than that. Incorporating 
Life Skills into our lessons makes for a more complete person, who can enter the world knowing how to cook, what to eat and how to 
serve. This incredibly interactive workshop will whet your appetite with ideas for classroom cookery. 

 
 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

A konferenciát SEÁN THPMSON tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/


Ügyintéző: Szenthe-Tormássi Anna 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 31 
E-mail címe: szenthe@katped.hu  
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M e g h í v ó  
 

Középiskolai némettanárok 
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. december 8. péntek, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza 

utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a 
Damjanich utca megállóig.  

A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 
 

A rendezvény programja 

 
1000–1430 Wie können Lehrer Legasthenikern im Deutschunterricht helfen? 
 Előadó: KOHLMANN ÁGNES, PPKE 
 
 In den Schulen wächst die Anzahl der Schüler mit Lernproblemen. Zurzeit werden Lehrer – auch 

Sprachlehrer – in ihrem Studium nicht ausreichend auf diese Schwierigkeiten vorbereitet und 
trainiert. Aus diesem Grunde können sie ihren Schülern nicht die nötige Zuwendung und Hilfe 
gewähren. Deshalb erleben nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrkraft Frust und 
Hilflosigkeit. Frau Agnes Kohlmann möchte in ihrem Vortrag Beispiele für Hilfsmittel zeigen, 
welche auch diesen Sprachlernern dazu verhelfen, erfolgreich eine Sprache erwerben zu können. 
 
 
 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

 

A konferenciát BÁNHEGYI ANDREA tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
 
 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/


Ügyintéző: Szenthe-Tormássi Anna 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 31 
E-mail címe: szenthe@atped.hu  
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M e g h í v ó  

 

Általános iskolai angoltanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont:  

2017. december 8. péntek, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza 

utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a 
Damjanich utca megállóig.  

A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 

A rendezvény programja 

 
1000–1130 ICTeach – using simple tools and applications in teaching English 
 Előadó: ÖRMÉNY KATALIN, MA Móricz Zsigmond Gimnázium 
Nowadays it is becoming harder and harder to imagine teaching without technology. During the workshop we are going to experience 
that technology can help us in the preparation, in the practice and in the production phases of the teaching-learning process. The tools 
and applications we are going to try are not just simple and easy to use, but also provide a sufficiently entertaining and motivating 
background for the development of our students’ skills, creativity and involvement. 
 
1130 – 1245 Passport to English 
 Előadó: JUHÁSZ MÓNIKA, MA 
Do you have creative ideas? Do you have dreams and projects that you would like to bring into fruition? Come along and enjoy a 
special world in English where the kids get really creative and go beyond the books into a more exciting world of learning. 
 
1245–1315 Szünet 
 
1315–1430 Teaching Life Skills in the Classroom 

  Előadó: SEÁN THOMPSON, MA – Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 
As teachers we tend just to focus on getting the grammar and vocabulary across, but we can do a lot more than that. Incorporating 
Life Skills into our lessons makes for a more complete person, who can enter the world knowing how to cook, what to eat and how to 
serve. This incredibly interactive workshop will whet your appetite with ideas for classroom cookery. 

 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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. 

 

A konferenciát SEÁN THPMSON tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények 

pedagógusait. 

Budapest, 2017. szeptember 15. 
 

 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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