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M e g h í v ó  

Középiskolai kémiatanárok szaktárgyi képzése  
Időpont: 2019. október 4. péntek, 1100 – 1600 óra 

Helyszín: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar  
1083 Budapest, Práter u. 50/a, 239-es terem 

(Práter u. és Szigony u. sarok) 
 

A rendezvény programja:  
Kérjük a Kollégákat, hogy aki teheti, okostelefont vagy tabletet hozzon magával.  

1100– 1115 Bevezető gondolatok 
  DR. IVÁN KRISTÓF dékán 
 PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar  

1115– 1220 Mi a baj a kémiával/a kémiatanítással? – vélemények ütköztetése 
Előadó: NAGY MÁRIA kémia-fizika szakos tanár 

   Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium 

1220– 1325 Nem figyeltek oda kémiaórán – avagy „Ismét eltelt egy nap anélkül,  
hogy szükség lett volna a kovalens kötésre.” 

 Előadó: BODÓ JÁNOSNÉ kémia-fizika szakos tanár 
   PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

1325– 1355 Ebédszünet 
Az egyetem szendvicsebéddel vendégeli meg a résztvevőket. 

1355– 1500 Redmenta – egy digitális, magyar feladatkészítő alkalmazása 
 Előadó: DR. PETZ ANDREA kémia-matematika szakos tanár  

   Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Pécs 

1500–1600 A PPKE ITK kutató laboratóriumainak megtekintése vezetéssel 
 
 

 
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 az érdeklődő tanárokat. 

 
 

A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 3-as metróval a Corvin negyed megállóig; 
a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Corvin negyed megállóig, onnan gyalog; Kelenföldről és a Keleti pályaudvarról 4-es 

metróval a Fővám térig, onnan 83-as trolibusszal a Horváth Mihály térig, onnan gyalog. 
A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal 

ajánlatok részletesen olvashatók. 

Ügyintéző: Rajkányi Lajosné 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
E-mail címe: rajkanyi@katped.hu 
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