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Meghívó
Kollégiumi nevelők szakmai napja
Időpont: 2019. március 21. csütörtök, 1000 – 1430 óra
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
Téma:
A ránk bízottakért – az együttműködés útjain
1000 – 1045

1055 – 1140

A fiatalok jelenléte az interneten: előnyök, veszélyek, következmények,
tanulságok
Előadó: PRINCZES ADRIENN ifjúságvédelemmel foglalkozó rendőrségi szakember
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály
A gyermek és ifjúságvédelmi szakember jelenléte, prevenciós, kommunikációs,
támogató-segítő szerepe a középfokú intézményekben
Előadó: PÁSKUJ JULIANNA MÓNIKA óvodai és iskolai szociális segítő, tanácsadó
Család- és Gyermekjóléti Központ, Köznevelési Csoport, Győr

1200 – 1245

Az ifjúságvédelmi problémák megelőzése, kezelése és lehetséges megoldásai a
pártfogó felügyelő szakember szemével és tapasztalataival
Előadó: DURGÓ ATTILA felügyelő, mentor és mediator
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztály, Igazságügyi Osztály

1255 – 1340

A tanulók kritikus élethelyzeteinek feldolgozása, feloldásának és megoldásának
támogatása a drámapedagógia eszközeivel, módszereivel
Előadó: TÓTH SZILVIA drámapedagógus, rendező, színjátszó,
a győri Széchenyi Egyetem óraadója

1345 – 1430

Jó gyakorlatok megosztása a kollégiumban lakó tanulók családi, kortárs
konfliktusainak kezelésében, helyes életvezetésében. Szakmai nap összegzése
Előadó: ÁBRAHÁM CSABA intézményegység vezető, közoktatási vezető,
felnőttképzési menedzser

A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet legutóbbi módosítása 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.

A továbbképzést ÁBRAHÁM CSABA tantárgygondozó vezeti.
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.
A helyszín megközelíthető:
a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, a Deák tértől, ill. az
Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a Keleti
pályaudvartól 30-as, 230-as vagy a 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.

