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MEGHÍVÓ 
 

Angol 
Szakmai képzés alsó tagozaton tanító angoltanárok részére 

 

Időpont: 2017. november 20. hétfő, 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, 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: 
 

Tanítsunk nyelvet zenével, mesével 
 

1000 – 1100 Developing the listening skill with songs 
How should we build up a receptive skill lesson in order to develop the listening skill and how can 
we do that with the help of songs? 

1100 – 1200 Using pop songs and music in the young learner classroom 
The workshop aims to introduce various techniques for pieces of music. 

 Előadó: POROS ANDREA BA, MA, MED 
     PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ Óvó- és Tanítóképző Tanszék 

 

1200 – 1230 Szünet 
 

1230 – 1330 Stories in Action 
Experience, magic, imagination and information are the key elements of storytelling. I’d like to 
invite you into the world of winter stories not only to develop our learners’ listening, speaking, 
reading and writing skills but to make storybooks more popular. 

1330 – 1430 Classroom Language at Early Ages 
The very first steps of real life communication are hidden in the classroom. How can we teach 
classroom language to young learners where instinctive reactions, games and motivation are the 
basic elements? 

  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. 

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

