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MEGHÍVÓ 
 

Rajz 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 

 

Időpont: 2017. november 28. kedd, 1000-1430 óra 
Helyszín: Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola 

1043 Budapest, Tanoda tér 6.  
 

A helyszín megközelíthető: a Déli és a Keleti pályaudvartól 2-es metróval a Deák Ferenc térig, onnan 3-as metróval 
Újpest -Központ megállóig, onnan gyalog, vagy a Keleti pályaudvartól a 30-as, illetve 30A jelű busszal Újpest Központ 
(Munkásotthon) megállóig (18 megálló), onnan gyalog; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval Újpest -Központ 
megállóig, onnan gyalog; a Kelenföldi vasútállomástól 4-es metróval a Kálvin térig, onnan a 3-as metróval Újpest-
Központ 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: 
 

A tanulói teljesítmény értékelésének lehetőségei és szempontjai az alsó tagozatos  
rajz - vizuális nevelés - oktatás folyamán 

 
1000 – 1140 Bemutatóóra (3. osztály, dupla óra szünettel) 

Tanít:  CSEREKLYE LÁSZLÓNÉ 
      tanító 

 
 

1145 – 1230 Tapasztalatcsere a látottakról 
   Vezeti:  CSÉBI JÓZSEFNÉ tantárgygondozó 

 

1230 – 1300 Szünet 
 

 

1300 – 1430 A tanulói teljesítmény értékelésének lehetőségei és szempontjai 
az alsó tagozatos rajz - vizuális nevelés - oktatás folyamán 
Előadó: PÁZMÁNY KAROLINA ÁGNES 

szakmódszertant oktató tanár 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

 

A továbbképzés szervezője: CSÉBI JÓZSEFNÉ 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. 
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