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SZAKMAI KÉPZÉSEK  

ALSÓ TAGOZATOS TANÍTÓK 

SZÁMÁRA 

2018/2019. tanév 

I. FÉLÉV

Összeállította: Dr. Mártonné Sárossy Mónika 
a KaPI munkatársa 

http://www.katped.hu/


1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | postacím: 1406 Budapest, Pf. 68 

telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: www.katped.hu 

Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe:szepsi.rita@katped.hu

szepsi.rita@katped.huszepsi.rita@katped.hu

Meghívó  

általános és középiskolai pedagógusok számára 

a BEVEZETÉS A PEDAGÓGUS II. PORTFÓLIÓ  ÍRÁSÁBA

című SZAKMAI NAPRA  

A KÉPZÉS LÉTSZÁMKORLÁTOS! A szakmai napra 20 főt tudunk fogadni, a jelentkezés sorrendjében. 

Választható időpontok: 

2018. október 4. csütörtök, 1000 –1500 óra 

2018. október 18. csütörtök, 1000 –1500 óra 

A két időpontban megrendezett szakmai nap azonos tartalmú, jelentkezni csak az egyikre lehet! 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A rendezvény programja: 

• Bevezetés, a tanári önkép elemei

• Portfólió, e-portfólió

• A Pedagógus I., II. és a Mester fokozat elvárásai (sztenderdek)

• Az e-portfólióba feltöltendő kötelező dokumentumok elemei

• Reflexiók, szakmai életút értékelése

• Kérdések, válaszok

A képzés célja, hogy előadás és gyakorlatorientált műhelymunka keretében megismertessük az érdeklődő 

pedagógusokat az e-portfólió lényeges elemeivel, formai és tartalmi követelményeivel. Célunk, hogy a 

résztvevők megismerjék a portfólió dokumentumaihoz tartozó reflexiók jellemzőit, képessé váljanak pedagógus-

portfóliójuk igényes elkészítésére. 

Eszközigény: A képzésen elektronikus anyagokat osztunk meg a résztvevőkkel, kérjük, hozzon pendrive-ot. 

A szakmai napot vezetik: 

S T E I N E R N É  G Y U R C S Á K  K A T A L I N  I Z A B E L L A -  szaktanácsadó 

S E R S L I  R Ó Z S A -  szaktanácsadó 

K O V Á C S N É  T Ó T H  E R I K A -  szaktanácsadó 

A szakmai nap felelőse: 

B Á L I N T  E R Z S É B E T -  pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 

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 jelen lévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

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 vagy 30A jelű 

autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlatok 

részletesen olvashatók. 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe:szepsi.rita@katped.hu

szepsi.rita@katped.huszepsi.rita@katped.hu

Meghívó  

általános és középiskolai pedagógusok számára 

a FELKÉSZÜLÉS A MESTERPEDAGÓGUS MINŐSÍTÉSRE  

című SZAKMAI NAPRA  

A KÉPZÉS LÉTSZÁMKORLÁTOS! 

A szakmai napra 20 főt tudunk fogadni, a jelentkezés sorrendjében. 

Időpont: 2018. október 11. csütörtök, 1000 –1430 óra 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A rendezvény programja: 

• Bevezetés, a mesterpedagógus kompetenciái

• A mesterpedagógus tevékenységei

• A minősítés folyamata, dokumentumai

• Értékelés az eljárás során

• Szakértői, szaktanácsadói tevékenység

• Az összevont minősítési eljárás

• Kérdések

A képzés célja, hogy előadás és gyakorlati feladatok segítségével megismertessük az érdeklődő pedagógusokat a 

mesterpályázat lényeges elemeivel; a mesterpedagógus kompetenciáival, tevékenységeivel, a minősítés 

folyamatával és dokumentumaival, valamint az értékelési elveivel. Célunk, hogy segítsük a résztvevőket, illetve 

alkalmat adjunk arra, hogy tapasztalataikat megosszák egymással. 

A szakmai napot vezetik: 

N A G Y N É  B E R N S C H Ü T Z  J U D I T  -  szaktanácsadó 

F A R K A S N É  B O C S K O R  A N I K Ó  -  szaktanácsadó 

T A R N A Y  P É T E R  -  szaktanácsadó 

A szakmai nap felelőse: 

B Á L I N T  E R Z S É B E T -  pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 

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 jelen lévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

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 vagy 30A jelű 

autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlatok 
részletesen olvashatók. 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
http://www.bkk.hu/menetrendek/


Ügyintéző: Dr. Mártonné Sárossy Mónika 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 33 
E-mail címe: monika@katped.hu
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MEGHÍVÓ 

Magyar nyelv és irodalom I. 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 
Időpont: 2018. október 16. kedd, 955-1430 óra 

Helyszín: Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola 
1122 Budapest, Csaba u. 16/c 

A rendezvény programja: 

Szövegértés fejlesztésének lehetőségei 
955 – 1040 Bemutatóóra (2.b osztály) 

Tanít:  MEDVEGY KRISZTINA 
tanító 

1050 – 1135 Bemutatóóra (4.b osztály) 
Tanít:  DARÁNYINÉ EGRI ANIKÓ 

tanító 
 

1135 – 1205 Szünet 
 

1205 – 1250 Óramegbeszélés, tapasztalatcsere 
Vezeti: RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA 

 

1300 – 1430 Játékok az anyanyelvi nevelés gazdagításához 
Névjegyként: olyan játékokkal szeretnénk a megismerkedni és játszani, amelyek a 
mindennapi gyakorlatban kiválóan használhatók a tanítási órákon. A játékokat egy-egy 
tananyag feldolgozásához tovább gondolva adoptálnánk, ezzel is gazdagítva azokat az 
eszközeinket, amelyek a megértés és a tanulás folyamatát támogatják. 
Előadó: CSOMPILLA ÉVA 

tanító, Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont 

A továbbképzés szervezője: RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA tantárgygondozó 

A továbbképzés korlátozott létszámban vehető igénybe. A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A 
létszám feletti jelentkezőket értesítjük.  
Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb 9.40-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. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól gyalog a Városmajor utcán, a Kelenföldi vasútállomástól a 139-es 
vagy 140-es busszal a Sasadi úttól a Déli pályaudvarig, onnan gyalog, a Keleti pályaudvartól 2-es metróval és a Nyugati 
pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Széll Kálmán térig (volt Moszkva tér), onnan gyalog. Az iskola a Városmajor utca 
és Csaba utca sarkán van. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, 
vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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MEGHÍVÓ 
Prezi Next online program alapfokon 

Szakmai képzés tanárok, tanítók számára 
Időpont: 2018. október 18. csütörtök, 1000-1430 óra 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 
1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

Ajánlás 
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek alapfokú számítástechnikai ismeretekkel és 
szeretnének olyan ismeretekhez jutni, amellyel interaktív előadásokat hozhatnak léte. Képzeljünk el egy 
végtelenségig nagyítható vásznat, amelyre elhelyezhetjük képeinket, azokon mindenféle multimédiás 
tartalmainkat, szöveget, képet, videót és a hangot. Majd egy fiktív kamerával, egy előre meghatározott úton 
bejárjuk, megmutatjuk e tartalmakat. A Prezi Next online program ingyenes verziója a sablonok használatát, 
átalakítását teszi lehetővé. Az tud az ingyenes verzióra regisztrálni, akinek van iskolai email címe. (Ez köthető 
az iskola honlapjához, pl. sajátnév@katped.hu a honlap: www.kapted.hu) Ha ilyen nem áll rendelkezésre, akkor 
az 1 hónapos próbaverzióra lehet regisztrálni. 
 

A szakmai napot tartják:  HÜRKECZ GYÖNGYI és VARGA CSABA szaktanácsadók 
A jelentkezés feltételei: - Szükséges előképzettség: 
A jelentkezés feltétele a számítógép legegyszerűbb funkcióinak ismerete és alkalmazása a gyakorlatban: 

• Programok elindítása és bezárása
• Új dokumentum létrehozása, elmentése. Korábban létrehozott dokumentum megnyitása, dokumentum elmentése

más néven. A dokumentum bezárása.
• Szöveg bevitele (gépelés, a billentyűzet használata). Szöveg javítása (törlés, módosítás). Szövegrészek egy‐ szerű

kijelölése. Egyszerű másolás, mozgatás.
• Szöveg egyszerű formátumai: betűméret, betűtípus állítása; félkövér, dőlt formázás.

-Tárgyi feltételek:
A képzés során mindenki saját laptopon / számítógépen dolgozik, ezt a jelentkezőknek maguknak kell 
biztosítaniuk, minden alkalommal el kell hozniuk. Fontos, hogy megfelelően ismerjék a képzésre hozott 
laptopot (kellő biztonsággal kezeljék például a billentyűzetet, amely laptopok esetén eltérhet a megszokottól) 
Egér legyen csatlakoztatva a géphez. 
A gépet csatlakoztatjuk az internethez, mert a Prezi Next program csak online érhető el. 
A gépen a Google Chrome böngésző legyen telepítve. 

 

A továbbképzést szervezi: DR. MÁRTONNÉ SÁROSSY MÓNIKA a KaPI munkatársa 

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 930-kor megjelenni szíveskedjék a pontos kezdés érdekében. A számítógépek 
beállítását 9 óra 30 perckor kezdjük! 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. 
 

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. 

http://www.katped.hu/
mailto:saj%C3%A1tn%C3%A9v@katped.hu
http://www.kapted.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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Meghívó  

általános és középiskolai pedagógusok számára 

a „STRESSZ, MEGKÜZDÉS, REZILIENCIA”  

című  TRÉNINGRE  

A KÉPZÉS LÉTSZÁMKORLÁTOS! A szakmai napra 18 főt tudunk fogadni, a jelentkezés sorrendjében. 

Időpont: 2018. október 19. péntek, 1000 –1430 óra 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A rendezvény programja: 

„A reziliencia mind az egyén mind a szervezet szintjén azt a képességet jelenti, hogy külső-belső környezeti 

hatásokra képes a szerkezetét, a működését maradandó (visszafordíthatatlan) károsodás nélkül megtartani. 

Egyfajta megküzdési mód, ellenálló képesség. Erős, leginkább rugalmas biológiai és pszichés immunrendszert 

jelent.  

A képesség fejleszthető és nemcsak súlyos krízishelyzetekben, hanem a napi stressz, konfliktus hatásokkal való 

megküzdésben is szerepet tölt be. A hangsúly a megküzdésen az erőforrások mozgósításán, a cél követésén van, 

és nem a kiszolgáltatottságon vagy sodródáson.  

Jelenti ez a helyzetekből való felállás „képességét” a saját belső erőforrások mobilizálást.  

Az egyén szintjén a komplex személyiségfejlődésről is szól, a szervezet szintjén több kutatás foglalkozik vele, 

hogy melyek azok a dimenziók, jellemzők mind a vezetés, mind a szervezet egyéb jellemzői mentén, amelyek az 

egyes szervezeteket ellenállóvá teszik. Az egyén szintjén szoros kapcsolatban áll a érzelmi intelligenciával, illetve 

a kiégés elkerülésével- pozitív pszichológiai megközelítéssel. A szervezet szintjén pedig a korábban egészséges 

és beteg szervezet jellemzőivel, valamint a tanulószervezet alapelveivel.” 

A tréninget tartja: 

S Z A B Ó  G Y Ő Z Ő N É -  Coach, pszichológus, tréner, pedagógus 

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 jelen lévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

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 vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK 

Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlatok részletesen olvashatók. 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
http://www.bkk.hu/menetrendek/


Ügyintéző: Rajkányi Lajosné 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
E-mail címe: rajkanyi@katped.hu
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M e g h í v ó

1-6. évfolyamon tanító némettanárok
szaktárgyi képzése 

Időpont: 2018. október 24. szerda, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

Téma: 

Schreibförderung - von den Anfängen bis zum kreativen Schreiben 

Előadó: 
Dorothee Lehr-Balló, M. A. 

lektor 
ELTE-TÓK 

Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék 
Német Szakcsoport 

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 konferenciát NÉMETHNÉ GÁLVÖLGYI MÁRIA 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 vagy 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. 

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

általános és középiskolai pedagógusok számára 

 

a BIBLIODRÁMA ÉS DRÁMAPEDAGÓGIA  

 – módszertani börze saját élményen keresztül  

című drámapedagógiai SZAKMAI NAPRA 
 

 

Időpont: 2018. október 25. csütörtök, 1000 –1430 óra 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

 

A rendezvény programja: 
 

„A résztvevőket egy viszonylag új műfajjal, a bibliodrámával ismertetjük meg. A módszer lényege, hogy a bibliai 

szövegekkel, történetekkel úgy dolgozunk, hogy játékba visszük őket, dramatikusan eljátsszuk azokat. Ezáltal a 

sokszor jól ismert elbeszélések új fénytörésbe kerülhetnek annak a révén, hogy belebújunk a szereplők érzéseibe, 

átéljük kapcsolataikat, magunkra vesszük gondjaikat, megtapasztaljuk kapcsolati nehézségeiket. És 

természetesen lehetőségünk nyílik arra is, hogy megéljük a transzcendenssel való viszonyukat, az Istennel való 

kapcsolatukat.  

Arra törekszünk, hogy a bibliodráma eszköztárából olyan elemeket mutassunk meg, amelyek színesíthetik a 

pedagógiai munkát. Egy részük kapcsolódhat a drámapedagógusi tapasztalatokhoz, hiszen a két műfaj nem áll 

távol egymástól. Reméljük, hogy két vonalon, mind a személyes átélés, mind a szakmai töltekezés szálán 

gazdagodnak majd a résztvevők.” 

 

A szakmai napot vezetik: 

 

N Y Á R Y  P É T E R -  Könyvtáros, családgondozó, mentálhigiénés szakember, lelkigondozó, hittanár. Pszichodramatista, 

bibliodramatista. 2002 óta szabadfoglalkozásúként, elsősorban segítő szakembereknek készségtárgyakat oktat. 

Bibliodráma kiképzőként Magyarországon és Erdélyben vezetett csoportokat. A bibliodráma tárgykörében 

több könyvnek és folyóiratszámnak szerkesztője és szerzője. 

T A T A I  K L Á R A -   Közgazdász, teológus, mentálhigiénés szakember. Pszichodráma és bibliodráma vezetőként önismereti és 

sajátélményű csoportokat illetve lelkigyakorlatokat vezet. Egyéni kliensekkel mentálhigiénés segítő 

beszélgetéseket és lelkigondozást végez. 

 
 

 

 

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 jelen lévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 

 

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 vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK 

Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlatok részletesen olvashatók. 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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Meghívó  

általános és középiskolai pedagógusok számára 
 

 
 

 

A TANULÁSMÓDSZERTAN TANÍTÁSA  

című SZAKMAI NAPRA 
 

 
 

Időpont: 2018. október 26. péntek, 1000 –1430 óra 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

 

 
 

A rendezvény programja: 
 

 

„Oroszlány Péter (Alternatív Közgazdasági Gimnázium) kidolgozott egy tanulásmódszertani programot, 

melynek célja a pedagógusok felkészítése a tanulás tanítására, a diákok tanuláshoz való viszonyának pozitív 

irányú megváltoztatására, tanulási szokásaik formálására, a tanuláshoz nélkülözhetetlen alapképességeik 

fejlesztésére, saját tanulási módszerük kialakítására.  

A tanulási képességek fejlesztése tantárgyközi feladat, integrálása az iskolák pedagógiai programjába és a 

szaktárgyak tanításának módszertanába valamennyi tanító és szaktanár közös, összehangolt munkája 

eredményeként valósulhat meg.”  

(Kerékgyártó Éva, tanulásmódszertani tréner) 

 

A szakmai nap foglalkozása öt órában e cél megvalósításához kíván segítséget nyújtani, ízelítőt adni a 30 órás, 

akkreditált tanfolyam tartalmából. 
 

 

 

A szakmai napot vezeti: 
 

 

B R U C I  É V A -  Az Oroszlány Péter Módszertani Műhely előadója, trénere. Tanító- német műveltségterületi, valamint filozófia, 

pszichológia, pedagógia, testnevelés szakos tanár. A schwazi Katolikus Paulinum Gimnázium tanára, az innsbrucki 

Leopold-Franzens Egyetem óraadója. Tanulásmódszertani képzések előadója. 

 
 

 

 

 

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 jelen lévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 

 

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 vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK 

Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlatok részletesen olvashatók. 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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MEGHÍVÓ 
 

Matematika I. 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 

 

Időpont: 2018. november 6. kedd, 1015-1430 óra 
Helyszín: Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont 

1092 Budapest, Knézich u. 3-13. 
 

 
 

A rendezvény programja: 
 

Stratégia, szervezési mód, technika, módszer? 
 

1015 – 1100  Bemutatóóra (4. osztály) 
Tanít:  BELUCZ GYÖRGYNÉ 

     tanító, igazgatóhelyettes 
 

1105 – 1150  Tapasztalatcsere, óramegbeszélés 
   Vezeti:  HORVÁTH JUDIT  

tantárgygondozó 
 

1150 – 1235  Interaktív anyagok készítése 
   Előadó:  BELUCZ GYÖRGYNÉ 

tanító, igazgatóhelyettes  

1235 – 1300  Szünet 
 

1300 – 1430  Stratégia, szervezési mód, technika, módszer? 
   Előadó:  HORVÁTH JUDIT 

tantárgygondozó 

 
 

A továbbképzés szervezője: HORVÁTH JUDIT tantárgygondozó 
 

 

A továbbképzés korlátozott létszámban vehető igénybe. A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A 
létszám feletti jelentkezőket értesítjük.  
 

Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb 10.00-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. 

 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák Ferenc tér megállóig, 3-as metróval a Corvin-
negyed megállóig, onnan gyalog; a Keleti pályaudvartól 2-es metróval a Blaha Lujza tér megállóig, 4-es vagy 6-os 
villamossal a Corvin-negyed megállóig, onnan gyalog vagy 2-es metróval a Deák Ferenc tér megállóig, 3-as metróval a 
Corvin-negyed megállóig, onnan gyalog; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Corvin-negyed megállóig, onnan 
gyalog.A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal 
ajánlatok részletesen olvashatók. 
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MEGHÍVÓ 
 

Napközi- és iskolaotthonos nevelés  
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 

 

Időpont: 2018. november 8. csütörtök, 1000-1415 óra 
Helyszín: Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda 

1036 Budapest, Fényes Adolf utca 10. 
 

A rendezvény programja: 
 

Játék az újrahasznosítás – a környezettudatos nevelés gyakorlati értelmezése az alsó tagozaton 
 

1000 – 1030  A témanap bevezető előadása.  
• A téma időszerűségéről, fontosságáról. 
• A korosztály fogékonyságáról, a kiaknázható lehetőségekről. 
• A házigazda iskola a saját gyakorlatairól. 
• A mindennapi tevékenységbe beépíthető lehetőségekről, módszerekről. 

Előadó: A tantárgygondozó, BISZTRICSÁNY ÁGNES, aki egyben 
bemutatkozik új feladatkörében. 

 

1030 – 1130  Bemutató foglalkozás (4. évfolyam) 
A csoportmunkákban több olyan használati tárgyat, játékot állítanak elő a tanulók, 
melynek alapanyagai kizárólag újrahasznosítható hulladékok. 
Vezeti: KÓRÁSZNÉ GHIDÁN KINGA 
  tanító, napközis nevelő, történelem 

1130 – 1200 Szünet  
 

1200 – 1245  Tapasztalatcsere, óramegbeszélés 
   Vezeti:  BISZTRICSÁNY ÁGNES 

tantárgygondozó 
 

1245 – 1415 Műhelymunka 
A résztvevő kollégákkal közösen alkotunk sok használható tárgyat. Ezek elkészítésének 
megtanításával, a mintadarabok saját előállításával szeretnénk további ötleteket adni a 
mindennapi munkájukhoz. 

 

A továbbképzés szervezője: BISZTRICSÁNY ÁGNES tantárgygondozó 
 

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. 
 

A helyszín megközelíthető: a Déli és a Keleti pályaudvartól 2-es metróval a Batthyány térig, onnan bármelyik hévvel a 
Tímár utcáig, majd gyalog; vagy a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, majd 2-es metróval a Batthyány 
térig, onnan bármelyik hévvel a Tímár utcáig, majd gyalog; a Déli pályaudvartól lehet még menni a 17-es villamossal is 
Katinyi mártírok parkja megállóig, onnan gyalog. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK 
Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
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MEGHÍVÓ 

Környezetismeret  
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók, tanárok, osztályfőnökök számára 

Időpont: 2018. november 13. kedd, 1000-1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A rendezvény programja: 
„Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok.” – Hogyan beszélgessünk a szexualitásról, 

a testi működésekről kisiskolásokkal? 
Hogyan érhetjük el, hogy a gyerekek saját testük szépségét, működésének különlegességét és 

csodálatos voltát megértsék? Hogyan mutathatók be drámapedagógia eszközök segítségével a 
testi folyamatok? 

A szakmai napot tartják:  TÖRÖK ORSOLYA pedagógus, 
öt kamaszgyermek édesanyja, Ciklus-show (lány) foglalkozásvezető 
BOZÓ ANDREA szexuálterapeuta, szociálpedagógus, 
Férfiküldetés (fiú) és Ciklus-show (lány) foglalkozásvezető 

A „Ciklus-show” foglalkozásvezetői megosztják tapasztalataikat, ismereteiket. Vallják, hogy a saját test 
értékességének megtapasztalása alapvető fontosságú ahhoz, hogy az egészségünkkel, termékenységünkkel 
és szexualitásunkkal felelősen tudjunk bánni. 

 

1000– 1430 Program: 
● Kinek a dolga a felvilágosítás? A szülőé? Az iskoláé? Az interneté?
● Miért szoktak minket hívni? Mert eljött az ideje - probléma van a gyerekek közt - a wc-ben történik
valami… Hogyan oldjam meg szülőként, pedagógusként - Valójában mi foglalkoztatja, érdekli a
gyereket ebben témában?
● Interaktív bemutató - ahogy mi dolgozunk. Bepillantás a lány és a fiú foglalkozásba. Szituációs
gyakorlatok a gyerekek eddigi kérdéseinek felhasználásával. Résztvevői kérdések és válaszok őszintén.

Közben 1200 – 1230   Szünet 
A továbbképzés szervezője: NAGY ILDIKÓ ORSOLYA tantárgygondozó, mesterpedagógus 
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. 
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. 

http://www.katped.hu/
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MEGHÍVÓ 
 

Magyar nyelv és irodalom II. 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 

 

Időpont: 2018. november 14. szerda, 1000-1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

 

A rendezvény programja: 
 

Kooperatív technikák alkalmazásának lehetőségei az alsó tagozatos magyarórákon 
 

A szakmai napot vezeti: FÜLÖP MÁRIA érdemes tankönyvíró 
 

1000 – 1015 Megnyitó 
 

1015 – 1100 A kooperatív tanulás alapelvei. 
A csoportszervezés elvei, csoportalakítási módok. 
A kooperatív tanulásszervezés feltételei. A tanulók megismerése. 
A csoportszerepek. 

 

1100 – 1145 A pedagógus és a tanuló megváltozott szerepe. A kooperatív 
tanulásszervezés által megkívánt, a hagyományostól eltérő pedagógus- és 
tanulói szerep jellemzői. 
Páros munka a tanórákon. 
Az értékelés. 

 

1145 – 1215 Szünet     

1215 – 1300 Kooperatív módszerek ismertetése, rendszerezése. 
 

1300 – 1345 Kooperatív módszerek alkalmazása. Tervezés. 
 

1345 – 1430 A differenciálás lehetőségei a kooperatív csoportmunkában. 
 

A továbbképzés szervezője: RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA tantárgygondozó 
 

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. 
 

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. 

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


 

Ügyintéző: Dr. Mártonné Sárossy Mónika 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 33 
E-mail címe: monika@katped.hu  
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MEGHÍVÓ 
 

Testnevelés 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók, testnevelők számára 

 

Időpont: 2018. november 15. csütörtök, 1000-1430 óra 
Helyszín: Szent Angela Ferences Általános Iskola és Gimnázium 

1024 Budapest, Ady Endre u. 3. 
 

 

A rendezvény programja: 
 

Tchoukball játék technikai, taktikai elemeinek oktatása;  
Kistornateremben, tornaszobában tartandó testnevelés órák lehetőségei 

 
 

1000 – 1200 Tchoukball játék technikai, taktikai elemeinek oktatása 1-4. osztályban 
Vezeti: KUNOS ANITA  
  Tchoukball edző, síedző 
 

 

1200 – 1230 Szünet 
 

 

1230 – 1430 Kistornateremben, tornaszobában tartandó testnevelés órák lehetőségei, 
útmutató ötletek 

   Vezeti: KOVÁCS ORSOLYA ESZTER 
  Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont 
  testnevelő, gyógytestnevelő tanár, humánkineziológus  

 
 
 

Kérjük a Kollégákat, hogy váltócipőt hozzanak magukkal. 
 
 
 
 

A továbbképzés szervezője: MESKÓNÉ KŐMÍVES FRUZSINA tantárgygondozó 
 
 

 

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. 
 
 

A helyszín megközelíthető: a Déli és a Keleti pályaudvartól 2-es metróval a Batthyány térig, onnan 11-es busszal az 
Ady Endre utca megállóig; a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Mechwart liget megállóig, onnan 11-es 
busszal az Ady Endre utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol 
a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 
  

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

általános és középiskolai pedagógusok számára 

 

A „Z GENERÁCIÓ”  

című TEMATIKUS NAPRA  
 

 

Időpont: 2018. november 15. csütörtök, 1000 –1435 óra 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

 

A rendezvény programja: 
 

10.00- 10.05 A tematikus nap megnyitása- Barcsák Marianna, intézetvezető 

10.05- 11.35 Plenáris előadás: Z generáció: máshogy gondolkodnak, máshogy tanulnak…máshogy élnek? - 

Csáky-Pallavichini Zsófia 

Minden generáció kénytelen átélni az utána következők különbözőségét. De senki nem követ 

olyan intenzíven és közelről végig sok-sok egymást követő korcsoportot, mint a pedagógusok. 

Vitathatatlan közhely: változnak az idők. A gyerekek is mások az új kihívások közt.  

Tudunk-e még adni nekik? Tudunk-e közös nyelvet találni? Mi választja el az 1995-2009 közt 

születetteket az előttük járó évjáratoktól, és mi az, ami mégis közös? A mi hibánk, ha nem 

értjük egymást, vagy nekik kéne mozdulni, alakulni a közös élményekért? Kellenek-e speciális 

eszközök a mai fiatalok oktatásához? Miben más a gondolkodásuk, az élményviláguk, a 

kapcsolataik, amit értenünk kell, ha el akarjuk érni őket?  

Egyáltalán: miben kell tanárként rugalmasan alkalmazkodnunk, és mit tekintsünk örök, 

megváltoztathatatlan értéknek a pedagógiánkban? 

11.35- 12.05 Szünet 

12.05- 14.35 Szekciók 

Fejlesztőpedagógusok szekciója: Serdülőkori deviancia 

12.05 – 12.55 Az agresszió megelőzését segítő relaxációs jó gyakorlat- Reszeginé Erdélyi Beáta 

13.00 – 14.35 Serdülőkori deviancia - K. Németh Margit 

Több deviáns fiatal van ma, mint korábban? Veszélyeztetettebbek-e a mai kor gyermekei?  

Mielőtt válaszolnánk, végig kell gondolnunk, hogy mit is (kit is) tartunk deviánsnak. Deviáns, 

vagy normatív krízisben lévő az a fiatal, aki gondot okoz a tanítás során.  

Valóban minden pedagógus, társadalmi csoport egyformán gondolkodik és ítéli meg a deviáns 

viselkedést? Előadásomban ezekre a kérdésekre keresem a választ. 

Szekcióvezető: Reszeginé Erdélyi Beáta- tantárgygondozó 

Gyermek- és ifjúságvédelmi szekció: Z generáció a neten - Internetbiztonsági tippek a 

mindennapokra- Dr. Baracsi Katalin 

A résztvevők megismerkednek a fiatalok által használt legnépszerűbb online kommunikációs 

csatornákkal (pl. Facebook, Youtube, Instagram), alkalmazásokkal (pl. Musically, Snapchat), 

játékokkal (pl. Minecraft), internetes bűncselekményekkel, digitális fogyasztóvédelmi 

kérdésekkel. Netes fogalomtáruk olyan szavakkal bővül, mint oversharing, cyberbullying, 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
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sexting, grooming, adathalászat, lájkvadászat, internetes kihívások, influencer, youtuber, 

vlogger. Ezen a délutánon az elmélet és a gyakorlat találkozik. 

Szekcióvezető: Rudán Mária- Ignáci Pedagógiai Műhely szakmai vezetője 

Kollégiumi nevelők szekciója: Kihívások, útkeresések és megoldások a Z-generáció nevelésében 

12.05 – 12.55  Egy Z-generációról szóló kérdőív tapasztalatai- Konzultáció- Ábrahám Csaba  

12.55 – 14.35 Tanuljunk játszva! - Tóth Szilvia 

A műhelymunka során a jelenlévők sajátélményű drámajátékon vehetnek részt, ahol 

megismerkedhetnek a drámajáték használati lehetőségeivel, különös tekintettel a diákok 

egymás közti és felnőttekkel közös kommunikációs helyzeteire.  

Szekcióvezető: Ábrahám Csaba- tantárgygondozó 

Osztályfőnöki szekció: Régi és új konfliktusok az iskolában- dr. Szekszárdi Júlia 

A világ társadalmi, technológiai fejlődése, a globalizáció szükségszerűen hat az iskolára, így 

az új digitális nemzedék már nem nevelhető és oktatható hagyományos módon.  

Mind a tekintélyelvű, mind a hagyományos gyermekközpontú nevelés egyes elemei 

túlhaladottá váltak, egyre nagyobb jelentősége van a nevelő és a nevelt interakciójának.  

Az X, Y és Z generáció mellett már velünk vannak az iskolában az alfa nemzedék tagjai, 

miközben a Z generáció tagjai már a fiatal felnőttek, pályakezdő pedagógusaink között is 

felbukkannak.  

A műhelymunka során együtt gondolkodunk a tanárok- diákok- szülők-pedagógusok között 

óhatatlanul fellépő konfliktusok kezelésének, megoldásának lehetőségein. 

Szekcióvezető: Szepsi Rita- tantárgygondozó 

 

Előadók és műhelymunka- vezetők: 

C S Á K Y - P A L L A V I C H I N I  Z S Ó F I A -  Gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, katolikus 

hittanár, lelkigondozó. A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének és az Evangélikus 

Hittudományi Egyetem oktatója. 

K . N É M E T H  M A R G I T  - klinikai szakpszichológus, kiképző pszichoterapeuta. Az ELTE, a Semmelweis Egyetem és a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, a II. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat vezetője 

R E S Z E G I N É  E R D É L Y I  B E Á T A - tanító, fejlesztőpedagógus 

D R .  B A R A C S I  K A T A L I N -  családjogi szakjogász, internetbiztonsági szakértő-oktató. Kutatási területe a gyerekjog, családjog, 

internetbiztonság 

T Ó T H  S Z I L V I A -  drámatanár, színjátszó rendező, a Győri Színjátszó Műhely és a Magyar Drámapedagógiai Társaság tagja, a 

Révai Miklós Gimnázium Színkörének társalapítója, a Weöres Sándor Országos Gyerekszínjátszó 

Találkozó szakmai zsűritagja, a Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Karának óraadója  

Á B R A H Á M  C S A B A -  tantárgygondozó, kollégiumvezető- Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

D R .  S Z E K S Z Á R D I  J Ú L I A -  Magyar-német szakos középiskolai tanár. Az egykori OPI, később OKI tudományos munkatársa. 

Tanított a Veszprémi Egyetemen  és a Babes-Bólyai Tudományegyetemen (témák: osztályfőnöki 

tevékenység, pedagógiai értékelés, konfliktuskezelés, erkölcsi nevelés.) Tananyag- és módszertani 

segédletek fejlesztője, szakcikkek és könyvek írója. Alapítója és kezdetektől (2001) elnöke az 

Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének. 

 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 jelen lévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

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 vagy 30A jelű autóbusszal a 

Damjanich utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlatok részletesen 

olvashatók. 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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M e g h í v ó  
 

Gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök számára  
 

Z GENERÁCIÓ A NETEN - INTERNETBIZTONSÁGI TIPPEK A 

MINDENNAPOKRA  című SZAKMAI NAPRA  
 

A szakmai napot a „Z GENERÁCIÓ”  című tematikus nap keretében rendezzük meg.  

A programot a Ignáci Pedagógiai Műhellyel együttműködve szervezzük. 

Időpont: 2018. november 15. csütörtök, 1000 – 1430 óra 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest Városligeti fasor 42.  

A rendezvény programja: 
 

1000–1005 Megnyitó 

BARCSÁK MARIANNA intézetvezető 

1005–1135 Plenáris előadás: 

Z – generáció: máshogy gondolkodnak, máshogy tanulnak… máshogy élnek? 
Minden generáció kénytelen átélni az utána következők különbözőségét. De senki nem követ olyan 

intenzíven és közelről végig sok-sok egymást követő korcsoportot, mint a pedagógusok. 

Vitathatatlan közhely: változnak az idők. A gyerekek is mások az új kihívások közt. Tudunk-e még 

adni nekik? Tudunk-e közös nyelvet találni? Mi választja el az 1995-2009 közt születetteket az 

előttük járó évjáratoktól, és mi az, ami mégis közös? A mi hibánk, ha nem értjük egymást, vagy 

nekik kéne mozdulni, alakulni a közös élményekért? Kellenek-e speciális eszközök a mai fiatalok 

oktatásához? Miben más a gondolkodásuk, az élményviláguk, a kapcsolataik, amit értenünk kell, 

ha el akarjuk érni őket? Egyáltalán: miben kell tanárként rugalmasan alkalmazkodnunk, és mit 

tekintsünk örök, megváltoztathatatlan értéknek a pedagógiánkban? 

Előadó: CSÁKY-PALLAVICINI ZSÓFIA gyermek és ifjúsági klinikai szakpszichológus, 

pszichoterapeuta, katolikus hittanár, lelkigondozó, a Semmelweis Egyetem 

Mentálhigiéné Intézete és az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója 

1135 – 1205 Ebédszünet 

1205 – 1430  Gyermek és ifjúságvédelmi szekció: 

  Z generáció a neten - Internetbiztonsági tippek a mindennapokra 
A résztvevők megismerkednek a fiatalok által használt legnépszerűbb online kommunikációs 

csatornákkal (pl. Facebook, Youtube, Instagram), alkalmazásokkal (pl. Musically, Snapchat), 

játékokkal (pl. Minecraft), internetes bűncselekményekkel, digitális fogyasztóvédelmi kérdésekkel. 

Netes fogalomtáruk olyan szavakkal bővül, mint oversharing, cyberbullying, sexting, grooming, 

adathalászat, lájkvadászat, internetes kihívások, influencer, youtuber, vlogger. Ezen a délutánon az 

elmélet és a gyakorlat találkozik. 

Előadó: DR. BARACSI KATALIN családjogi szakjogász, internetbiztonsági szakértő-oktató. 

Kutatási területe a gyerekjog, családjog, internetbiztonság. 

 

A műhelynap vezetője RUDÁN MÁRIA az Ignáci Pedagógiai Műhely szakmai vezetője. 
 

 

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 Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a 

Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű 

autóbusszal a Damjanich utca megállóig.  

Ügyintéző: Szentes Judit 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 12 

E-mail címe: szentes@katped.hu 

 

 

http://www.katped.hu/
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Meghívó  

Fejlesztőpedagógusok számára 

a SERDÜLŐKORI DEVIANCIA  
című SZAKMAI NAPRA  

A szakmai napot a „Z GENERÁCIÓ”  című tematikus nap keretében rendezzük meg. 

Időpont: 2018. november 15. csütörtök, 1000 –1435 óra 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A rendezvény programja: 

10.00- 10.05 A tematikus nap megnyitása- Barcsák Marianna, intézetvezető 

10.05- 11.35 Z generáció: máshogy gondolkodnak, máshogy tanulnak…máshogy élnek? -plenáris előadás 

Minden generáció kénytelen átélni az utána következők különbözőségét. De senki nem követ 

olyan intenzíven és közelről végig sok-sok egymást követő korcsoportot, mint a pedagógusok. 

Vitathatatlan közhely: változnak az idők. A gyerekek is mások az új kihívások közt.  

Tudunk-e még adni nekik? Tudunk-e közös nyelvet találni? Mi választja el az 1995-2009 közt 

születetteket az előttük járó évjáratoktól, és mi az, ami mégis közös? A mi hibánk, ha nem 

értjük egymást, vagy nekik kéne mozdulni, alakulni a közös élményekért? Kellenek-e speciális 

eszközök a mai fiatalok oktatásához? Miben más a gondolkodásuk, az élményviláguk, a 

kapcsolataik, amit értenünk kell, ha el akarjuk érni őket?  

Egyáltalán: miben kell tanárként rugalmasan alkalmazkodnunk, és mit tekintsünk örök, 

megváltoztathatatlan értéknek a pedagógiánkban? 

Előadó: Csáky-Pallavichini Zsófia 

11.35- 12.05 Szünet 

12.05- 12.55 Az agresszió megelőzését segítő relaxációs jó gyakorlat 

Előadó: Reszeginé Erdélyi Beáta 

13.00 – 14.35 Serdülőkori deviancia 

Több deviáns fiatal van ma, mint korábban? Veszélyeztetettebbek-e a mai kor gyermekei? 

Mielőtt válaszolnánk, végig kell gondolnunk, hogy mit is (kit is) tartunk deviánsnak. 

Deviáns, vagy normatív krízisben lévő az a fiatal, aki gondot okoz a tanítás során.  

Valóban minden pedagógus, társadalmi csoport egyformán gondolkodik és ítéli meg a 

deviáns viselkedést? Előadásomban ezekre a kérdésekre keresem a választ. 

Előadó: K. Németh Margit 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
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A szakmai napot vezetik: 
 

 

C S Á K Y - P A L L A V I C H I N I  Z S Ó F I A -  Gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, 

katolikus hittanár, lelkigondozó. 2001 óta dolgozik pszichológusként gyerekekkel és 

serdülőkkel, illetve családjaikkal. 2005 óta a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének 

óraadójaként fejlődéslélektant oktat, 2014 óta az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója. 

K . N É M E T H  M A R G I T  -  klinikai szakpszichológus, kiképző pszichoterapeuta. Az ELTE, a Semmelweis 

Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, a II. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat 

vezetője. 

R E S Z E G I N É  E R D É L Y I  B E Á T A - tanító, fejlesztőpedagógus 

 

 
 

A szakmai nap felelőse:  
 

R E S Z E G I N É  E R D É L Y I  B E Á T A  –  pedagógiai előadó, szaktanácsadó, tantárgygondozó 
 

 

 

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 jelen lévők részére a 

rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 

 

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 vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A 

http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlatok részletesen 

olvashatók. 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
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MEGHÍVÓ 
 

Angol 
Szakmai képzés alsó tagozaton tanító angoltanárok részére 

 

Időpont: 2018. november 19. hétfő, 1000-1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A rendezvény programja: 
 

Having Fun in the English Lesson 
1000 – 1100 Lessons from almost nothing 

Schools do not have enough money. The workshop provides the participants with exercises and 
activities which do not require extensive resources or facilities. Most of the activities rely on 
facilities which are available in the schools and classrooms. 

1100 – 1200 'Andrea néni! Ez most egy predikatív szószerkezet?': Grammar for YLs 
This  was a question raised in one of my 3rd form English classes. I was a beginner teacher and - 
you can imagine - I got shocked! How shall we approach grammar? What exercises and activities 
are the most suitable for young learners?  
Előadó: POROS ANDREA  BA, MA, MED, egyetemi tanársegéd 

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék 
1200 – 1230 Szünet 

 

1230 – 1330 Dice activities in the English Classroom 
A die can be a useful tool in the English classroom not only to help recognise numbers but also to 
extend vocabulary or practise grammar. I would like to share ideas to try out and discover new 
opportunities with young learners. 

1330 – 1430 Craft time for a lifetime 
What makes a lesson memorable? How can we develop our learners’ memory? Young learners are 
proud of their own materials used in games or stories. I would like to show you some multi 
sensory craft ideas that you can easily prepare with them to practise the language. 
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. 
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. 

http://www.katped.hu/
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 M E G H Í V Ó 

Komplex Kreatív Művészeti Műhely I. 
(aktív ötletbörze)  

című továbbképzésre 

    Időpont:      
     2018. november 19. (hétfő) 10.00 - 14.30 

Élményalapú pedagógia,  

avagy hogyan olvassunk múzeumot? 

Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum 
    1053 Budapest 

 Károlyi utca 16. 

Az eseményre bármely korosztályt tanító, a kreativitásra, a szabad ötletek 

megosztására, és felhasználására nyitott pedagógusokat várunk! 

Hogyan egészítheti ki a múzeumi tanulás az iskolai tevékenységet? Hogyan tervezhetünk múzeumi 

órát vagy dolgozhatunk együtt a múzeumpedagógussal? Hogyan inspirálhatnak tovább gondolásra 

a múzeumi térben megvalósuló tartalmak? Hogyan „olvassuk” a kiállítást? 

A program célja: 

Továbbképzésünk első, a Petőfi Irodalmi Múzeumban megrendezett alkalmával röviden áttekintjük a 

múzeumpedagógia történetét és alapfogalmait, majd elméleti és gyakorlati szempontból is 

megismerkedünk az élmény alapú pedagógiával. 

 A résztvevők interaktív feladatok során kerülhetnek közelebb a múzeumpedagógiához, és 

alakíthatják ki elképzelésüket a múzeumi tevékenység kínálta lehetőségekről.  

Célunk, hogy megalapozzuk a múzeumi dolgozók és az iskolában tanító pedagógusok tartós 

együttműködését. 

   A műhely vezetői: 

  Czékmány Anna, Kádár Anna, 

    Kodolányi Judit, Sóki Diána
     múzeumpedagógusok 

       Múzeumpedagógiai és Felnőttképzési Főosztály 

A helyszín megközelítése: 

Keleti pályaudvartól - Ferenciek tere megállóig: 5, 7, 8E,108E, 

Nyugati pályaudvar: 4-6-os villamos Blaha Lujza tér, majd átszállás a fenti autóbuszok közül érkezőre. 
Leszállás a Ferenciek terén. 

A 2018/19.tanévben a II. műhelynapra áprilisban   

kerül sor, amelynek helyszíne 

 a Katolikus Pedagógiai Intézet lesz.

http://www.katped.hu/
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M e g h í v ó

Iskola- és óvodapszichológusok szupervíziós képzési napja  

A képzést az Ignáci Pedagógiai Műhellyel együttműködve szervezzük. 

Időpont: 2018. november19. hétfő, 1000 – 1430 óra 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest Városligeti fasor 42. 

Téma: 

„Aki dudás akar lenni”  –  avagy mit tanulunk mi a klienseinktől  

Csoportos szupervízió iskolapszichológus i   

szakmai személyiségünk fejlesztésére  

Az alkalmat ajánljuk iskolai mentálhigiénés szakembereknek is. 

A foglalkozás leírása: 

Szupervíziós alkalmunkon egy izgalmas témával foglalkozunk. 

Szakmai életutunkra visszatekintve összegyűjtjük eddigi jelentős és kihívásokkal teli tapasztalatainkat. 

Körüljárjuk azokat a helyzeteket, melyekben a kliensekkel való munka által gazdagodhattunk önismeretben 

és szakmailag egyaránt. Ezekre az élményekre reflektálva tanulhatunk egymástól és tovább vihetjük azt a 

szakmai munkánkba. 

Ahogyan a korábbi alkalmak során, most is foglalkozunk majd aktuális iskolapszichológusi esetekkel. 

Vezetők: 

KOVÁCS GÁBOR 

tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, 

erőszakmentes kommunikációs társtréner 

ZSUPÁN PÉTER 

tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, 

tréner, pszichodramatista 

Közben ebédszünet: 

kb. 1200–1230 óra 

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. 

A konferenciát SZENTES JUDIT tantárgygondozó vezeti. 

A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a Nyugati 
pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 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.

Ügyintéző: Szentes Judit 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 12 

E-mail címe: szentes@katped.hu
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MEGHÍVÓ 
Erkölcsi nevelés  

Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók, tanárok számára 
 

Időpont: 2018. november 21. szerda, 10-1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A rendezvény programja: 
A környezet védelméről, Környezettudatos nevelés az iskolában, jó gyakorlatok 

1000 – 1200  A környezet védelméről - Ferenc pápa Laudato si’ - Áldott légy! 
kezdetű enciklikája alapján 
Előadó:  BERNDT MIHÁLY 

környezetvédelmi szakmérnök 
Herman Ottó Intézet 

1200 – 1230  Szünet 
 

1230 – 1430 Környezettudatos nevelés az iskolában 
- jó gyakorlatok
Előadó:  SZABÓ ISTVÁN

intézményvezető, szakértő 
Mindszenty József Római Katolikus Óvoda  
és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 

A továbbképzés szervezője: DR. MÁRTONNÉ SÁROSSY MÓNIKA 
A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A létszám feletti jelentkezőket értesítjük. 
Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb ¾ 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. 

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 
gyalo;. 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. 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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M e g h í v ó  

általános és középiskolai pedagógusok számára 

a MIRE LEHET(NE) JÓ AZ ISKOLA? - 

avagy az adaptivitás (differenciálás egyénre szabása)  szemlélete és módszerei  

című SZAKMAI NAPRA 

Időpont: 2018. november 21. szerda, 1000 –1430 óra 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A rendezvény programja: 

Minden diák más!  

Ezt az egyszerű megállapítást minden ember ismeri, saját magával szemben határozottan érti is ennek az 

állításnak a tartalmát. Mégis a mindennapokban, az iskolában, a tanulási folyamatban kevéssé sikerül ezt a 

szemléletet érvényesíteni.  

Az adaptivitás a diákok egyéni szükségleteire, igényeire épülő tanulásszervezés, melynek szemlélete és a ráépülő 

pedagógiai gyakorlat csak hosszabb tanulási folyamat eredményeként alakul ki.  

A szakmai műhelyen résztvevők: 

• összegyűjtik és áttekintik azokat a konkrét módszereket, melyek segíthetnek releváns válaszokat adni a

mindennapi pedagógusi munkában felmerülő kérdésekre, a diákok igényeire reflektálva

• áttekintik azokat a differenciált tevékenységeket, egyénre szabott feladatokat, amelyekkel a diákokat lehet

segíteni abban, hogy maguk találjanak válaszokat az általuk megfogalmazott kérdésekre

(szemben a korábbi állásfoglalással, amikor azt gondolta végig a tanár, hogy milyen lépésekben tudja hatékonyan közvetíteni

a tananyagot, most azt kell megterveznie)

• átgondolják, hogyan értelmezik a pedagógusi szerepüket, mely területeken érzik sikeresnek,

eredményesnek tevékenységüket és mely pontokon látnak fejlődési lehetőségeket

A szakmai napot vezeti: 

habil D R .  L É N Á R D  S Á N D O R -  ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, docens 

Történelem- földrajz szakos tanárként elsősorban hátrányos helyzetű diákok nevelésében szerzett 

tapasztalatokat, majd egyetemi oktatóként pedagógia és tanárszakos hallgatók képzésében és tanárok 

továbbképzésében vesz részt. Kutatási/fejlesztési területei: adaptív oktatás, tanulást támogató értékelés, 

szociális kompetencia fejlesztés, neveltségi szintmérés, iskolai innovációk, tantestületi képzések.

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 jelen lévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

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 vagy 30A jelű 

autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlatok 
részletesen olvashatók. 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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MEGHÍVÓ 
Audacity hangszerkesztő program 

Szakmai képzés tanárok, tanítók számára 
Időpont: 2018. november 22. csütörtök, 1000-1430 óra 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 
1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

Ajánlás 
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek alapfokú számítástechnikai ismeretekkel és 
szeretnének olyan ismeretekhez jutni, amellyel hangot vághatnak, szerkeszthetnek (a hang fájl-formátumai; 
hang beolvasása, importálása; hangvágás, szerkesztés; kész feladat elmentése, exportálása). Az Audacity 
program nyílt forráskódú, szabadon használható hangszerkesztő szoftver. Ingyenesen letölthető, használható. 

A szakmai napot tartják:  NAGY OLIVÉR és NAGYNÉ KOSZTA ZSUZSANNA 
szaktanácsadók 

A jelentkezés feltételei: - Szükséges előképzettség: 
A jelentkezés feltétele a számítógép legegyszerűbb funkcióinak ismerete és alkalmazása a gyakorlatban: 

• Programok elindítása és bezárása
• Új dokumentum létrehozása, elmentése. Korábban létrehozott dokumentum megnyitása, dokumentum elmentése

más néven. A dokumentum bezárása.
• Szöveg bevitele (gépelés, a billentyűzet használata). Szöveg javítása (törlés, módosítás). Szövegrészek egy‐ szerű

kijelölése. Egyszerű másolás, mozgatás.
• Szöveg egyszerű formátumai: betűméret, betűtípus állítása; félkövér, dőlt formázás.

-Tárgyi feltételek:
A képzés során mindenki saját laptopon / számítógépen dolgozik, ezt a jelentkezőknek maguknak kell 
biztosítaniuk, minden alkalommal el kell hozniuk. Fontos, hogy megfelelően ismerjék a képzésre hozott 
laptopot (kellő biztonsággal kezeljék például a billentyűzetet, amely laptopok esetén eltérhet a megszokottól). 
Egér legyen csatlakoztatva a géphez. 
A gépet csatlakoztatjuk az internethez. A gépen valamilyen böngésző legyen telepítve (pl. Mozilla Firefox, 
Internet Explorer, Google Chrome). 
Minden résztvevő hozzon magával egy kis fülhallgatót. 
 

A továbbképzést szervezi: DR. MÁRTONNÉ SÁROSSY MÓNIKA a KaPI munkatársa 

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 930-kor megjelenni szíveskedjék a pontos kezdés érdekében. A számítógépek 
beállítását 9 óra 30 perckor kezdjük! 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. 
 

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. 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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M e g h í v ó  

alsótagozatos pedagógusok számára  

 

az ALAPOS ALAPOK 

című SZAKMAI MŰHELYNAPRA  

 

 

Időpont: 2018. november 22. csütörtök, 1000 –1430 óra 
 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 
 

 

A rendezvény programja: 
 

 

• Kinek a dolga a kompetenciafejlesztés? 

• Van-e felelőssége a tanítónak a felső tagozatos kompetenciamérés eredményességében? 

• Milyen képességek szükségesek a kompetenciamérési feladatok megoldásához? Hol találhatóak meg 

ezeknek a gyökerei az 1-4. évfolyamon?  

• Hogyan, milyen feladatokkal, tevékenységgel tudja megalapozni és segíteni a tanító alsó tagozaton a 

kompetenciamérési feladatok sikeres megoldását?  

 

Ezekre a kérdésekre keressük a választ az interaktív szakmai műhelynapon közös gondolkodással, tapasztalatok, 

„jó gyakorlatok” megismerésével, kipróbálásával. 

A képzés célja annak a szemléletnek a tudatosítása, miszerint a pedagógus az alsó tagozatban végzett szakmai 

munkájával nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók később a kompetenciamérő feladatokban sikeresek 

legyenek. Célunk a résztvevők saját módszertani eszköztárának gazdagítása: a képességek fejlesztésére, valamint 

az egyes tananyagrészek tevékenységközpontú megközelítésére alkalmas gyakorlatok megosztása. 

 

A szakmai napot vezetik: 

 

B E N E D E K  A T T I L Á N É -  szaktanácsadó 

R E S Z E G I N É  E R D É L Y I  B E Á T A - szaktanácsadó 

S Z E P S I  R I T A -  szaktanácsadó 
 

 

 

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 jelen lévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 

 

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 vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK 

Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlatok részletesen olvashatók. 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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Meghívó  
 

általános és középiskolai pedagógusok számára 
 

A FELADATÍRÁS, TESZTKÉSZÍTÉS ALAPJAI  

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSEKBEN  

című SZAKMAI NAPRA  

 

A KÉPZÉS LÉTSZÁMKORLÁTOS! A szakmai napra 25 főt tudunk fogadni, a jelentkezés sorrendjében. 
 

 

Időpont: 2018. november 22. csütörtök, 1000 –1430 óra 
 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

 

A rendezvény programja: 
 

• Az értékelés és a vizsgáztatás pszichológiája 

• Feladatírás és tesztszerkesztés elméleti alapjai  

• Tudásszintmérő tesztek   

• Az alkalmazás követelményszintjei; feladattípusok 

 

A szakmai program célja, hogy előadás és gyakorlatorientált műhelymunka keretében megismertessük az 

érdeklődő pedagógusokat a feladatírás alapjaival, a diagnosztikus mérésekben alkalmazható tesztek tartalmi és 

formai követelményeivel. Célunk, hogy a résztvevők megismerjék a különböző feladattípusok sajátosságait, 

képesek legyenek a számonkérésben a megfelelő szintű feladatokat azonosítani, alkalmazni. 
 

Eszközigény: A képzésen elektronikus anyagokat osztunk meg a résztvevőkkel, kérjük, hozzon pendrive-ot. 

 

A szakmai napot vezetik: 
 

S T E I N E R N É  G Y U R C S Á K  K A T A L I N  I Z A B E L L A -  szaktanácsadó 

W E T Z L N É  S Á N T A  F R A N C I S K A -  szaktanácsadó 

N É M E T H  L Á S Z L Ó -  szaktanácsadó 
 

A szakmai nap felelőse:  
 

B Á L I N T  E R Z S É B E T -  pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 
 

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 jelen lévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 

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 vagy 30A jelű 

autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlatok 

részletesen olvashatók. 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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MEGHÍVÓ 
 

Matematika II. 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 

 

Időpont: 2018. november 27. kedd, 1000-1430 óra 
Helyszín: Reménység Katolikus Általános Iskola 

1196 Budapest, Petőfi u. 56. 
 

 
 

A rendezvény programja: 
 

A szorzó és bennfoglaló tábla, ezek írásbeli műveletének tanulását befolyásoló tényezők 
 

1000 – 1045  Bemutatóóra (4. osztály) 
Tanít:  KOCSIS ERZSÉBET BERNADETT 

     tanító 
 

1100 – 1145  Bemutatóóra (4. osztály) 
Tanít:  CZAKÓ LILLA 
  tanító 

 

1145 – 1215  Szünet 
 

1215 – 1300  Tapasztalatcsere, óramegbeszélés 
   Vezeti:  HORVÁTH JUDIT  

tantárgygondozó 
 

1300 – 1430  A szorzó és bennfoglaló tábla, ezek írásbeli műveletének tanulását 
befolyásoló tényezők 

   Előadó:  HORVÁTH JUDIT 
tantárgygondozó 

 
 

A továbbképzés szervezője: HORVÁTH JUDIT tantárgygondozó 
 

 

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. 

 
A helyszín megközelíthető: a Déli és a Keleti pályaudvartól 2-es metróval a Deák Ferenc térig, onnan 3-as metróval a 
Határ út megállóig; majd a 42-es villamossal a Templom tér megállóig, onnan gyalog; a Nyugati pályaudvartól 3-as 
metróval a Határ út megállóig, majd a 42-es villamossal a Templom tér megállóig, onnan gyalog. A 
http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok 
részletesen olvashatók. 
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MEGHÍVÓ 
 

Ének -zene 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 

 

Időpont: 2018. november 28. szerda, 955-1415 óra 
Helyszín: Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola 

Bárdos terem 
1122 Budapest, Csaba u. 16/c 

 
 

A rendezvény programja: 
 

Hogyan segíti módszertani tudásunk az énekórák jó hangulatát 
 

  955 – 1040  Bemutatóóra (3. osztály) 
Tanít:  BLAZSEK ANDREA 

     tantárgygondozó 
 

1050 – 1135  Bemutatóóra (4. osztály) 
Tanít:  SCHÖN BOGLÁRKA 

     tanító 
 

1135 – 1200  Szünet 
 

1200 – 1330  Rejtett kincsek Kodály pedagógiai életművében 
   Előadó:  HRASCHEK KATALIN 
     zenepedagógus, karnagy,  
     a KÓTA Ifjúsági Énekkari és Zenepedagógiai szakbizottságának elnöke 
 

1330 – 1415  Tapasztalatcsere, óramegbeszélés  
Vezeti:  BLAZSEK ANDREA  

tantárgygondozó  
 

A továbbképzés szervezője:  BLAZSEK ANDREA tantárgygondozó 
 

 

A továbbképzés korlátozott létszámban vehető igénybe. A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A 
létszám feletti jelentkezőket értesítjük.  
 

Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb 9.40-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. 
 

A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól gyalog a Városmajor utcán, a Kelenföldi vasútállomástól a 139-es 
vagy 140-es busszal a Sasadi úttól a Déli pályaudvarig, onnan gyalog, a Keleti pályaudvartól 2-es metróval és a Nyugati 
pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Széll Kálmán térig (volt Moszkva tér), onnan gyalog. Az iskola a Városmajor utca 
és Csaba utca sarkán van. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, 
vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
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MEGHÍVÓ 
 

Rajz -Technika 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 

 

Időpont: 2018. november 29. csütörtök, 1000-1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

 

A rendezvény programja: 
 

Műalkotások inspiráló szerepe a vizuális nevelésben,  
Alkotás térben - variációk plasztikai alakításra 

 
 

 

1000 – 1200 Műalkotások inspiráló szerepe a vizuális nevelésben - gondolatok, 
tapasztalatok, gyakorlatok - műhelymunkával 
Előadó: KOVÁCS HAJNALKA  
grafikusművész, mestertanár, a Neumann János Egyetem tanítóképző karának oktatója 
 

1200 – 1230 Szünet 
    

1230 – 1430 Alkotás térben - variációk plasztikai alakításra 
 

Foglalkozást vezeti: KOVÁCS HAJNALKA  
 
 

 

Kérjük, hogy a résztvevők ceruzát, ollót, celluxot, stift ragasztót hozzanak magukkal. 
 
 
 

A továbbképzés szervezője: HÜRKECZ GYÖNGYI tantárgygondozó 
 
 

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. 
 
 

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. 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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M e g h í v ó  
 

Áldozattá és elkövetővé válás megelőzése az iskolás korú 

gyermekeknél  

Műhelymunka  maximum 20 fő részére 

Időpont: 2018. december 3. hétfő, 1000 – 1430 

Helyszín: Miskolci Egyházmegye, Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola 

 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 27. 

 

A műhely témája: 

A műhely segíti a résztvevő pedagógusokat, hogy felismerjék az áldozattá és 

bűnelkövetővé válás előzményeit és annak jeleit. Az elméleti ismeretek bemutatják, 

hogy milyen tendenciákat ismerünk országosan, külön kitérve a roma kisebbség 

problémáira; rátekintenek a ma, iskolapadban ülő Z-generáció viselkedés- és 

gondolkodásmódjára, amely meghatározó ezen témakörben. 

A bemutatott és együtt elvégzett gyakorlatok elmélyítik a megszerzett ismereteket 

és segítenek abban, hogy a tanárok a saját tanulóikat is felkészítsék a veszélyek 

elkerülésre. 

A gyakorlatok között prevenciós filmek is helyet kapnak (drogprevenció, cyber 

bulling prevenció, agresszió és családon belüli bántalmazás megelőzése), amelyek a 

kisebb 8-10 éves korosztállyal és a nagyobbak 11-15 évesekkel foglalkozók számára 

nyújtanak segítséget - főleg osztályfőnöki, biológia, kémia, magyar nyelv, művészeti 

órák, gyermekvédelmi és egyéb tanórán kívüli foglalkozások keretében. 

 

 

A műhelyt vezetik: 

 

Szentes Judit és Szenthe-Tormássi Anna, a Katolikus Pedagógiai Intézet 

pedagógiai szakértői, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kiképzett 

előadók 

  
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 a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai 

irányítását elfogadó intézmények pedagógusait! 

Ügyintéző: Szentes Judit 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 12 

E-mail címe: szentes@katped.hu 

http://www.katped.hu/


Ügyintéző: Szentes Judit 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 12 

E-mail címe: szentes@katped.hu 
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M e g h í v ó  

 

Hogyan szervezzünk teremtésvédelmi lelkinapot a katolikus 

iskolában? 
című műhelymunkára  

 
A programot a Ignáci Pedagógiai Műhellyel  együttműködve szervezzük . 

Időpont: 2018. december 10. hétfő, 10
00 

– 14
30

 óra 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

A rendezvény programja: 
 

10
00

–10
15 Bevezető, köszöntés és imáság  

RUDAN MÁRIA az Ignáci Pedagógiai Műhely szakmai vezetője és  

SZENTES JUDIT a Katolikus Pedagógiai Intézet teremtésvédelmi felelőse 

 

10
15

–12
00

 Zöld lelkiségi eszközkészlet 

Műhelymunka keretében megismerkedünk lelkinapokon és egyéb lelkiségi 

programokon is használható teremtésvédelemre érzékenyítő színes eszközökkel.  

Előadó: KUSLITS BÉLA kutatási szakértő, 

MTA Ökológiai Kutatóközpont , ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály 

 

12
00 

– 12
30 

Ebédszünet 
 

12
00

 – 14
00

  A teremtésvédelem és lelkiség – hogyan állítsunk össze egy 

teremésvédelmi témájú lelkinapot? 

 Előadás és műhelymunka keretében megismerkedhetünk jógyakorlatokkal és ötletekkel, 

melyek segíthetnek egy teremtésvédelmi témájú lelkinap összeállításában és 

kivitelezésében. 

Előadók: P. ELEK LÁSZLÓ SJ iskolalelkész,  

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 

NACSA GELLÉRT közösségi vezető, 

Regnum Marianum Katolikus Közösség 

  

14
00 

– 14
30

  Reflexiók, kérdések – beszélgetés az előadókkal 
 
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 szakmai napot SZENTES JUDIT felelős vezeti. 

 
 

A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a 

Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű 

autóbusszal a Damjanich utca megállóig.  

http://www.katped.hu/


 

Ügyintéző: Dr. Mártonné Sárossy Mónika 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 33 
E-mail címe: monika@katped.hu  
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MEGHÍVÓ 
 

Magyar nyelv és irodalom III. 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 

 

Időpont: 2018. december 10. hétfő, 1000-1430 óra 
Helyszín: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

1016 Budapest, Gellérthegy utca 7. 
 

 
 

A rendezvény programja: 
 

A helyesírás biztonságának megalapozása játékos feladatokkal 

1000 – 1045  Bemutatóóra (2. osztály) 
Tanít:  KISSNÉ RÓZSAVÖLGYI PETRA 

     tanító 
 

1100 – 1145  Bemutatóóra (3. osztály) 
Tanít:  KAUTNIK ANDREA MELINDA 

     tanító 
 

1145 – 1215 Szünet 
 

 

1215 – 1300 Tapasztalatcsere, óramegbeszélés 
   Vezeti:  RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA 

tantárgygondozó 
 

1300– 1430 A helyesírás biztonságának megalapozása játékos feladatokkal 
Előadó: DR. KÁNNAINÉ IVONY ANNA 
  tanító, Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 

 
 
 

A továbbképzés szervezője: RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA tantárgygondozó 
 
 
 

 

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. 
 
A helyszín megközelíthető: a Keleti pályaudvartól a 178-as busszal a Krisztina térig, onnan gyalog, a Nyugati 
pályaudvartól 3-as metróval a Ferenciek tere megállóig, onnan a 178-as busszal a Krisztina térig, onnan gyalog, a Déli 
pályaudvartól az 56 vagy 56A-jelű villamossal a Krisztina tér megállóig, onnan gyalog vagy séta csak gyalog: 1,2 km. A 
http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok 
részletesen olvashatók. 

 
 

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


 

  

Budapest,1068 Városligeti fasor 42. | postacím: 1406 Budapest, Pf. 68. 

telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: www.katped.hu 
 

 

 

M e g h í v ó  
 

Útkeresés a tanár- diák, szülő konfliktusokban 

gyermekvédelmi szemszögből  

Műhelymunka 
 

A képzést az Ignáci Pedagógiai Műhellyel együttműködve szervezzük. 

 

Időpont: 2018. december 12. szerda, 1000 – 1430 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet  

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 

A műhely témája 

A tanár – szülő, tanár – diák konfliktusok jelen vannak a tanári munka 

mindennapjaiban. A problémák között a gyermek-és ifjúságvédelmi hátterű 

események jelentős számban szerepelnek. A műhely során a gyermek-és 

ifjúságvédelem iránt nyitott tanárok munkájában felmerülő helyzetek és kérdések 

megbeszélésére kerül sor szakember segítségével, valamint információcsere 

egymással.  

Résztvevők számára lehetőséget nyílik a műhely során arra, hogy a saját 

pedagógiai munkájuk során felmerülő eseteket megosszák egymással, és közösen 

keressék a megoldások útját. 

 

 

A műhelyt vezeti: 

CSÓKAY LÁSZLÓ – pszichológus, gyermek- és ifjúságvédelmi szakember, 

Sapientia SZHF Pszichológia Tanszék oktatója 

 

  

A szakmai nap házigazdája: Szentes Judit 

 
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 a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását 

elfogadó intézmények pedagógusait! 

 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es 

metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,a Keleti pályaudvartól 

30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig.  

Ügyintéző: Szentes Judit 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 12 

E-mail címe: szentes@katped.hu 

http://www.katped.hu/



