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MEGHÍVÓ 
 

Napközi- és iskolaotthonos nevelés I. 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók és más érdeklődők számára 

 

Időpont: 2017. október 9. hétfő, 1000-1500 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: 
 

Fenntarthatóságra nevelés és komplex tanulásszervezés I. 

 

A szakmai napot vezetik: SALY ERIKA Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Eszterházy Károly 
Egyetem, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet/ökoiskola témavezető 

DR. VICTOR ANDRÁS Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, ELTE ny. főiskolai tanár 
 

1000 – 1100 Bemutatkozás, ismerkedés ráhangolódás 
Ökobingó, kiscsoportok alakítása, gondolattérkép 

 

1100 – 1130 Előadás a fenntarthatóságra nevelésről 
Ferenc pápa enciklikája, ENSZ célok, globális nevelés, helyi megvalósítás 

 

1130 – 1200 Országok ökolábnyomának elkészítése     

1200 – 1230 Szünet Kiadványok megtekintése, vásárlási lehetőség 
 

1230 – 1315 A sokszínűség érték   
1315 – 1345 Foglalkozás (öröm-bánat térkép készítése, megoldási javaslatok) 
 

1345 – 1430 Hogyan tanulunk különböző életkorokban?   
1430 – 1500 Terepi játékok, színgyűjtés 
 

A Napközi I. (okt. 9. ) és Napközi II. (okt. 10.) képzés anyaga egymással összefügg, 
egymást kiegészíti, de a két képzés külön – külön is egységes egészet alkot. 

 

A továbbképzés szervezője: DR. HERMANN ISTVÁNNÉ 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 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. 

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

