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MEGHÍVÓ
Erkölcsi nevelés I.
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára
Időpont: 2018. február 28. szerda, 10-1430 óra
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

A rendezvény programja:
Keresztény ünnepek, szimbólumok élményközpontú, interaktív feldolgozásának lehetőségei az
alsó tagozaton
1000 – 1200
Keresztény szimbólumok: kereszt, színek, számok
Példaképek: szentek, magyar szentek
A liturgikus év és ünnepei Vízkereszttől pünkösdig
Ikonok, Madonna ábrázolások, Szent Család megjelenítése
Előadó:
PÁZMÁNY KAROLINA ÁGNES
1200 – 1230
1230 – 1430

szakmódszertant oktató tanár
Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Szünet
A keresztény értékrend megjelenítése iskolai keretek között vizuális
alkotásokban. (Vetítés és gyakorlat / interaktív)
- A család évében kiemelten az emberábrázolás különféle anyagokból,
többféle kézműves technikával: textil, fonal, zsinór, nemez…
- Keresztény jelek, szimbólumok – tárgyalkotás főleg rajzos origami
technikával: kereszt, hal, templom, rózsacsoda, rózsafüzér, átváltozás
Vezeti:
ORIENT ENIKŐ
művész-tanár

Kérjük, hogy a résztvevők ollót, celluxot, stift ragasztót hozzanak magukkal.
A továbbképzés szervezője: DR. MÁRTONNÉ SÁROSSY MÓNIKA
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.
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.

