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M e g h í v ó  

 

MÓDSZERTANI MŰHELY  
„A FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 2017” PROJEKT – 

 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZAT  

Időpont: 2017. február 17. péntek, 10.00-15.00 
 

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

 

A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Nyugati pályaudvartól 3-
as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, 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 programot a Faludi Ferenc Akadémiával együttműködve szervezzük.  

 

A szakmai napra a módszertani intézményekből várunk pedagógusokat, amelyek már részt vesznek, vagy a jövőben részt 
szeretnének venni a Zöld Óvoda és az Ökoiskola programban. 

 

A rendezvény programja 
 

10.00-10.20 Köszöntő, ima 

 a „Fenntarthatósági témahét 2017” bemutatása- Szentes Judit, szaktanácsadó  

10.20–11.00 Fenntartható fejlődés: 

Teremtésvédelem egyházunk tanításában; Mit jelent keresztény szemmel a fenntarthatóság? - 
A Naphimnusz Egyesület és a Faludi Ferenc Akadémia felkért előadója 

   (közös előadás a témahétre való felkészülésben)  

11.00–12.30 Módszertani műhely a „Fenntarthatósági Témahét 2017” alsó tagozatos (7-10 évesek) témáihoz 

   ŐRIZD MEG A FÖLDET! (természetes élőhelyek védelme); 

SZERESD AZ ÁLLATOKAT! (állatvédelem)- Almási Zsuzsanna szaktanácsadó, a péceli Szent 
Erzsébet Katolikus Általános Iskola igazgatója 

12. 30- 13.00  szünet 

13.00–14.00 Módszertani börze: a Naphimnusz Egyesület szakmai anyagainak bemutatása 

Ismerkedés a Herman Ottó Vándortanösvény elemeivel - interaktív tárlatvezetés Magyar 
Környezeti Nevelési Egyesület (MKNE)  

14.00–15.00 A bemutatott eszközök kipróbálása 

A képzés alatt az egyesületek módszertani kiadványai megvásárolhatók lesznek. 
Kérjük, a jelentkező pedagógusokat, hogy a módszertani műhely munkájához saját ötleteiket, feladataikat, játékaikat, 

szakmai forrásaikat hozzák magukkal. 

A szakmai nap házigazdája: Szentes Judit 

A szakmai nap során, az ebédszünetben a KaPI fenntartói döntés alapján nem tud szendvicsebédet biztosítani. 

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 Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusait! 

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

