1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | postacím: 1406 Budapest, Pf. 68.
telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: www.katped.hu

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

MEGHÍVÓ
Angol
Szakmai képzés alsó tagozaton tanító angoltanárok részére
Időpont: 2018. november 19. hétfő, 1000-1430 óra
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

1000 – 1100

A rendezvény programja:
Having Fun in the English Lesson
Lessons from almost nothing
Schools do not have enough money. The workshop provides the participants with exercises and
activities which do not require extensive resources or facilities. Most of the activities rely on
facilities which are available in the schools and classrooms.

1100 – 1200 'Andrea néni! Ez most egy predikatív szószerkezet?': Grammar for YLs
This was a question raised in one of my 3rd form English classes. I was a beginner teacher and you can imagine - I got shocked! How shall we approach grammar? What exercises and activities
are the most suitable for young learners?
Előadó:
POROS ANDREA BA, MA, MED, egyetemi tanársegéd
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék

1200 – 1230 Szünet
1230 – 1330 Dice activities in the English Classroom

A die can be a useful tool in the English classroom not only to help recognise numbers but also to
extend vocabulary or practise grammar. I would like to share ideas to try out and discover new
opportunities with young learners.

1330 – 1430 Craft time for a lifetime
What makes a lesson memorable? How can we develop our learners’ memory? Young learners are
proud of their own materials used in games or stories. I would like to show you some multi
sensory craft ideas that you can easily prepare with them to practise the language.
Előadó:
KÁMÁNNÉ VAJDA ILDIKÓ BA, MA, munkaközösség vezető,
mentortanár, Áldás Utcai Általános Iskola
A továbbképzés ideje alatt könyvvásárlásra is lesz lehetőség.
A továbbképzés szervezője: TRENTINNÉ DR. BENKŐ ÉVA 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 9.45-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 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.

