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Ügyintéző: Szepsi Rita 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 
E-mail címe:szepsi.rita@katped.hu

Meghívó 
általános és középiskolai pedagógusok számára 

A FELADATÍRÁS, TESZTKÉSZÍTÉS ALAPJAI 
DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSEKBEN

című MŰHELYNAPRA 

Időpont: 2019. február 21. 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: 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 

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


1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | postacím: 1406 Budapest, Pf.  
68. telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: www.katped.hu

M e g h í v ó

Felkészülés a fenntarthatósági témahétre a 
termetésvédelem jegyében 

A képzési napot ajánljuk a 2019-es Fenntarthatósági témahéten résztvevő iskolák pedagógusai és 
minden érdeklődő számára. 

Időpont: 2019. február 25. hétfő, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest Városligeti fasor 42. 

Téma: 

A tanév rendje szerint a Fenntarthatósági témahét 2019. március 18–22. között kerül megrendezésre, 
amely rendezvény idei fővédnöke Áder János köztársasági elnök. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal támogatásával megtartott 
trénerfelkészítésen ebben a tanévben a katolikus intézményrendszerből is részt vehetett 
szaktanácsadónk. Ő adja tovább a kollégáknak az információkat. 

A képzési nap folyamán a résztvevő pedagógusok megismerkedhetnek az idei témahét konkrét 
tematikájával, a kidolgozott óravázlatok megvalósításának lehetőségeivel Betekintést kapnak a 
programhoz kapcsolódóan felkínált pályázatokról, tanulói és tanári versenyekről és mindarról a 
további anyagi és szakami lehetőségről, amit segítségként igénybe tudnak venni a témahét sikeres 
megvalósításához. 

A képzési nap folyamán a péceli katolikus iskola teremtésvédelmi jógyakorlatával is 
megismerkedhetnek a résztvevők. Így a Fenntarthatósági témahét teremtésvédelmi szempontú 
megvalósítására is kapnak ötleteket. 

A képzési napot vezeti: 
ALMÁSI ZSUZSANNA

a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
(Pécel) igazgatója, szaktanácsadó 

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 3012 
E-mail címe: szentes@katped.hu

http://www.kpszti.hu/
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MEGHÍVÓ 
Matematika I. 

Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 
Időpont: 2019. március 5. kedd, 955-1430 óra 

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

A rendezvény programja: 

Az idő és mérése az alsó tagozatos matematika tanításban 
955 – 1040 Bemutatóóra (1. osztály) 

Tanít:  NAGY ILDIKÓ ORSOLYA 
tanító, tantárgygondozó, mesterpedagógus 

1050 – 1135 Bemutatóóra (2. osztály) 
Tanít:  BOROSNYAY KATALIN 

tanító 

1135 – 1205 Szünet 
1205 – 1250 Óramegbeszélés, tapasztalatcsere 

Vezeti: HORVÁTH JUDIT 
tantárgygondozó

1300 – 1430 Az idő és mérése az alsó tagozatos matematika tanításban 
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 9.40-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 
Testnevelés 

Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók, testnevelők számára 
Időpont: 2019. március 7. csütörtök, 1000-1430 óra 

Helyszín: Szent Angela Ferences Általános Iskola és Gimnázium 
Kistornaterem 

1024 Budapest, Ady Endre u. 3. 

A rendezvény programja: 

Kistornateremben függőszerek használata; talajon végezhető mozgások, 
ötletek, rávezető gyakorlatok. 

1000 – 1200 Kistornateremben függőszerek használata  
Változatos, sokoldalú fejlesztő gyakorlati anyag bemutatása 
az iskola 1-2. osztályos tanulóival 
Vezeti: MARKOLT IMRE 

testnevelő tanár 

1200 – 1230 Szünet 

1230 – 1430 Kistornateremben, tornaszobában, mostoha körülmények között 
tartandó testnevelés órák lehetőségei 
Talajon végezhető mozgások, ötletek, rávezető gyakorlatok 
Bemutató foglalkozás az iskola 1-4. osztályos tanulóival 
Vezeti: ERDŐSNÉ SÓLYOM KRISZTINA 

testnevelő tanár, gyógytestnevelő, gyógytornász 

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/
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Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu
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MEGHÍVÓ 
Szakmai képzés fejlesztőpedagógusok számára 
Időpont: 2019. március 11. hétfő, 1000-1430 óra 

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

A rendezvény programja: 

KICSIT MÁSKÉPP… Helyesírási hang-és tollgyakorlatok 
A helyesírás fejlesztése papír és ceruza nélkül 

A szakmai napot vezeti: SZMETANA MÁRIA magyartanár, fejlesztőpedagógus 

1000 – 1015 Megnyitó 

1015 – 1100 A helyesírást fejlesztő kognitív funkciók 
A hangoztatáson alapuló írás-és helyesírásfejlesztés elvei 
A fonématudatosság 

1100 – 1145 Gyakorlattípusok bemutatása: 
- alapozó gyakorlatok
- az időtartam jelentéselkülönítő szerepe
- nyelvi analízis/szintézis, amikor a leírt alak el a hallottaktól
- segédletek a felső tagozaton

1145 – 1215 Szünet 

   1215 – 1430 Műhelymunka  
Hibaprofil elemzésen alapuló fejlesztési terv készítése  
Saját esetek, hozott tollbamondások elemzése 
Saját esetek, hozott tollbamondások, elkészített fejlesztési tervek megbeszélése 

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/
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MEGHÍVÓ 
On-line feladatkészítő - Redmenta 

Szakmai képzés tanárok, tanítók számára 
Időpont: 2019. március 20. szerda, 1000-1430 óra 

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

Ajánlás 
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek alapfokú számítástechnikai ismeretekkel és szeretnék 
megismerni az online működő Redmenta feladatkészítő programot. Ez egy felhőalapú feladatkészítő 
alkalmazás, mellyel tesztlapokat készíthetünk és oszthatunk meg diákokkal. Létrehozhatunk osztályokat, nekik 
küldhetünk feladatokat, s nyomon követhetjük eredményeiket. A képzés kifejezetten kezdőknek szól, az első 
lépések megtételében próbál segíteni.
 

A szakmai napot tartja: SZABÓ CSABA szaktanácsadó 

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 dolgozik, ezt a jelentkezőknek maguknak kell biztosítaniuk, a szakmai 
napra 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 a vezetékes internethez, mert a Tankocka program csak online érhető el. (LAN 
csatlakozó) 
A gépen Windows operációs rendszer és valamilyen böngésző legyen telepítve (pl. Mozilla Firefox, Internet 
Explorer, Google Chrome). 

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. 
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MEGHÍVÓ 
Ének -zene 

Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 
Időpont: 2019. március 21. csütörtök, 955-1415 óra 

Helyszín: Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola 
Bárdos terem 

1122 Budapest, Csaba u. 16/c 

A rendezvény programja: 

„Kultúrát nem lehet átvenni. Azt tanulni kell minden nemzedéknek újra.” Kodály Zoltán 

  955 – 1040 Bemutatóóra (1. osztály) 
Tanít:  LANTOSNÉ MEGYESI SCHWARTZ DÓRA 

énektanár, karnagy, egyházzenész 

1050 – 1135 Bemutatóóra (2. osztály, néptánc) 
Tanít:  FEHÉR NOÉMI MARGIT 

tanító 

1135 – 1200 Szünet 
1200 – 1330 „Kultúrát nem lehet átvenni. Azt tanulni kell minden nemzedéknek 

újra.” 
Előadó:  LŐRINCZ BEÁTA 

táncpedagógus,  
a Magyar Örökség – díjjal kitüntetett Cédrus Táncegyüttes művészeti 
vezetője 

1330 – 1415 Tapasztalatcsere 
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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Ügyintéző: Szepsi Rita 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 
E-mail címe:szepsi.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. 

Időpont: 2019. március 21., csütörtök 1000 — 1430

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: 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 

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. 
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MEGHÍVÓ 
Magyar nyelv és irodalom I. 

Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 
Időpont: 2019. március 27. szerda, 1000-1430 óra 

Helyszín: Budapesti Ward Mária Általános Iskola 
1056 Budapest, Irányi utca 3. 

A rendezvény programja: 

A szövegfeldolgozás lehetőségei az első és negyedik évfolyamon, új ismeretet feldolgozó órán 
1000 – 1045 Bemutatóóra (1.a osztály) 

Tanít:  ERDŐSNÉ NAGY ILONA 
tanító 

1100 – 1145 Bemutatóóra (4.a osztály, ismeretterjesztő szöveg feldolgozása) 
Tanít:  BENEDEKNÉ JORDÁN KRISZTINA 

tanító 

1145 – 1215 Szünet 

1215 – 1300 Tapasztalatcsere, óramegbeszélés 
Vezeti: RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA 

tantárgygondozó 

1300– 1430 A szövegfeldolgozás lehetőségei saját gyakorlat alapján 
Előadók: NAGY ILDIKÓ ORSOLYA 

tanító, mesterpedagógus 
DÉRNÉ VERESEGYHÁZY ERIKA 
tanító, tananyagfejlesztő, tankönyvíró 

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 3-as metróval a Ferenciek teréig, 
vagy 5-ös autóbusszal (a Vérmezőn áthaladva az Attila úton lehet felszállni rá) a Ferenciek teréig; a Nyugati 
pályaudvartól 3-as metróval a Ferenciek teréig; a Keleti pályudvartól a 7-es, 178-as autóbusszal a Ferenciek teréig, 
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/
mailto:monika@katped.hu


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

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | postacím: 1406 Budapest, Pf.  68. 
telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: www.katped.hu 

MEGHÍVÓ 
Angol 

Szakmai képzés alsó tagozaton tanító angoltanárok részére 
Időpont: 2019. április 1. hétfő, 1000-1430 óra 

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

A rendezvény programja: 
April is about having fun and waiting for Easter... 

1000 – 1200 Working on vocabulary, skills and grammar with HUMOUR in the Young 
Learner EFL classroom 
Humour can help with creating a warm atmosphere and relax pupils as well as being a starting 
point for useful work in the classroom. 
Előadó: POROS ANDREA  BA, MA, MED, egyetemi tanársegéd 

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék 

1200 – 1230 Szünet 

1230 – 1430 BOOK OF THE MONTH in the young learner classroom 
Longing for Easter makes young learners excited. How can you make April funny with a bunny 
from the very first day of the month? I invite you to prepare an Easter Advent Calendar as a 
storybook to collect ideas for each blank page such as secret messages, tongue twisters, songs and 
rhymes, games, stories, comics, board games, bunny-in-the-box craft ideas and many more to 
make April FUNNY for every little BUNNY! 
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. 
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M e g h í v ó

Tanári  szupervíziós nap  

Műhelymunka segítő szerepben is lévő tanárok számára 

A képzést az Ignáci Pedagógiai Műhellyel együttműködve szervezzük. 

A képzési napot ajánljuk az Iskolai Közösségi Szolgálat koordinátorai, a diákönkormányzatot segítő 

pedagógusok, osztályfőnök, szabadidő szervezők, gyermek- és ifjúságvédelemi felelősök és minden 

érdeklődő számára. 

Időpont: 2019. április 1. hétfő, 1000 – 1430 óra 

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

Téma: 

Olyan pedagógusokat várunk a műhelymunkára, akik nemcsak tanárok vagy tanítók, hanem 

valamilyen speciális segítő helyzetben is kapcsolatban vannak a tanulókkal: pl. iskolai közösségi szolgálat 

koordinátor, diákönkormányzat segítő tanár, osztályfőnök, szabadidő szervező, gyermek- és 

ifjúságvédelemi felelősök … 

Az interaktív sajátélményű csoportmunka során segítői kompetenciákat és konkrét szakmai helyzeteket 

fogunk a középpontba helyezni. 

A csoportmunka céljai: 

- segítő szerepünkkel összefüggő kompetenciák fejlesztése, egymás kölcsönös támogatása,

egymástól tanulás;

- konkrét esetek megbeszélése különböző technikákkal;

- jó gyakorlatok megosztása egymással.

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 
Magyar nyelv és irodalom II. 

Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 
Időpont: 2019. április 2. kedd, 1025-1445 óra 

Helyszín: Budapesti Kolping Katolikus Iskola 
1134 Budapest, Huba u. 6. 

A rendezvény programja: 

A szövegfeldolgozás lehetőségei a harmadik évfolyamon, új ismeretet feldolgozó órán 

1025 – 1110 Bemutatóóra (3. osztály) 
Tanít:  BALCZERNÉ SZEKERES PIROSKA 

tanító 

1120 – 1205 Bemutatóóra (3. osztály) 
Tanít:  MORVA VIKTÓRIA 

tanító

1205 – 1225 Szünet 

1225 – 1310 Óramegbeszélés 
Vezeti:  RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA tantárgygondozó 

1310 – 1445 A szövegfeldolgozás lehetőségei saját gyakorlat alapján 
Előadók: NAGY ILDIKÓ ORSOLYA 

tanító, mesterpedagógus 
DÉRNÉ VERESEGYHÁZY ERIKA 
tanító, tananyagfejlesztő, tankönyvíró 

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 10.15-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 Garay utcából a 79-es trolival a Kassák Lajos utcáig, onnan gyalog; 
a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Lehel térig, majd az M3 vagy M3A metrtópótló busszal a Dózsa György útig, 
onnan gyalog; a Déli pályaudvartól a 2-es metróval a Deák térig, majd a 3-as metróval a a Lehel térig, majd az M3 vagy 
M3A metrtópótló busszal a Dózsa György útig, 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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mailto:monika@katped.hu
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M E G H Í V Ó

1-8.évfolyamon tanító némettanárok szaktárgyi képzése
Időpont: 2019. április 2. kedd, 1000 – 1430 óra 

Helyszín: Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és 
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 

2040 Budaörs, Esze Tamás u. 1. 

Téma: 
Methoden im Deutschunterricht – traditionell und modern 

Vielfältiger Unterricht vom Übungsblatt bis zum Computer 

1000–1045 Köszöntő, elméleti bevezető 
Előadó: PINTÉR ANASZTÁZIA  

1055–1140 Bemutatóórák 4. és 5. osztályban (választható) 
Tanít: MUKICS DOROTTYA és DIENES RITA  

1150–1235 Bemutatóórák 3. és 7. osztályban (választható) 
Tanít: LEHEL-BÉRDI ALEXANDRA RÉKA és PINTÉR ANASZTÁZIA 

1235–1300 Ebédszünet 

1300–1345 Óramegbeszélés, tapasztalatcsere 
Vezeti: NÉMETHNÉ GÁLVÖLGYI MÁRIA tantárgygondozó 

1345–1430 Módszertani ötletbörze 
Vezeti: NÉMETHNÉ GÁLVÖLGYI MÁRIA 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 jelenlévők 

részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

A továbbképzést NÉMETHNÉ GÁLVÖLGYI MÁRIA tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk az érdelődőket. 

A helyszín megközelíthető: 
a Déli pályaudvartól a 140A vagy 140-es busszal a templom térig, Kelenföld vasútállomástól 40, 40B, 88, 

88B jelű busszal a Templom térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Széll Kálmán térig, 
onnan 140-es busszal a Templom térig, vagy 6-os villamossal a Móricz Zsigmond térig, onnan 240-es busszal 

a Templom térig; a Keleti pályaudvartól 4-es metróval Kelenföldig, onnan 40B vagy 40-es busszal a 
Templom térig. A Templom tértől gyalog.  

A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol további útvonal 
ajánlatok részletesen olvashatók. 



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

Interaktív és multimédiás oktatási tananyagelemek összeállítása egyszerűen 
Szakmai képzés tanárok, tanítók számára 

Időpont: 2019. április 3. szerda, 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 a tanórákra tudnak készíteni interaktív tananyagelemeket, 
feladatokat - egyszerűen, gyorsan. (pl. kvízjáték, keresztrejtvény, gondolattérkép, sorbarendezés, szavazás, 
képek videók, hangok elhelyezése a tankockákon) 
 

A szakmai napot tartja: VIZES MARIANNA szaktanácsadó 

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

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

-Tárgyi feltételek:
A képzés során mindenki saját laptopon dolgozik, ezt a jelentkezőknek maguknak kell biztosítaniuk, a szakmai 
napra 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 a vezetékes internethez, mert a Tankocka program csak online érhető el. (LAN 
csatlakozó) 
A gépen valamilyen böngésző legyen telepítve (pl. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome). 

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/
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Ügyintéző: Szepsi Rita 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 
E-mail címe:szepsi.rita@katped.hu

Meghívó 
általános és középiskolai pedagógusok számára 

az ERASMUS + A KÖZNEVELÉSBEN 
című tapasztalatmegosztásra 

A szakmai napra azokat az alsó,  fölső tagozaton és középiskolában tanító pedagógusokat 
hívjuk és várjuk, akik még nem vettek részt a programban, vagy akik már ismerik és 

szeretnének koordinátori  feladatokat el látni.  

Időpont: 2019. április 3. szerda, 1000 –1430 óra 
Helyszín: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, 

1016 Budapest, Gellérthegy út 7. 

A rendezvény programja: 

A szakmai nap során tájékoztatást kapnak a résztvevők az Erasmus+ program köznevelési pályázatairól, melyek 
keretében megvalósulhat az iskolai dolgozók vagy a diákok külföldi mobilitása/ képzése.  
Gyakorlati példákon keresztül (saját intézményünk és kollégáink tapasztalatai alapján) kerül bemutatásra, hogyan 
illeszthető be az Erasmus program egy iskola stratégiájába, mi a pályázás menete, feltétele, melyek a főbb 
kihívások és eredmények, különös tekintettel a gyakorlati hasznosulásra. 

Amiről szó lesz: 
• Különböző Erasmus+ (KA1 és KA2) programok a köznevelésben – ismertető

(Milyen lehetőségeket kínál az Erasmus+ program pedagógusok és a diákok számára? Hogyan lehet
pályázni? -motiváció, projektötlet, pályázás menete, megvalósítás, nyomon követés, disszemináció,
hasznosulás)

• Egy iskolai- óvodai partnerség projekt bemutatása
Kezdeti lépések a partnerségi projektben. – Az iskola diákprojektjének bemutatása a projektötlettől a
pályázáson át a megvalósításig.

• Sokszínű lehetőségek a programban (nyelvtanulás, szakmódszertan, a program iskolai stratégiában lévő
helye, egyéb lehetőségek)

• Tehetségfejlesztés és kollaboratív tanulás az Erasmus+ programban- módszertani ötletek és szemlélet

Választható egység a szakmai nap során: 
• Külföldi továbbképzések nyelvtanárok számára (Milyen többletet adhat a külföldi továbbképzés egy

nyelvtanárnak? Hogyan hasznosul a megszerzett tudás?)
• Milyen lehetőségek nyitottak az alsó tagozaton tanítók számára? Miért érdemes tanítóként pályázni?

A program tapasztalat- megosztói: 

B A R A N Y I  A N D R E A ,  B E N Ő  I L D I K Ó ,  K O V Á C S  P E T R A ,  M A G Ó  K I N G A ,  P E T N E H Z Á Z Y  R É K A ,  P É C H N É  

S Z E K E R E S  K A T A L I N ,  S Z E N D E  Á G N E S ,  T E G Z E S  K I N G A ,  Z S O M B O R Y  E D I T -  a Szent Gellért Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium pedagógusai 

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 a 17, 19, 56, 56A jelzésű villamosokkal a Krisztina térig, vagy a Deák tértől 105-ös busszal a 
Krisztina térig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlatok részletesen 

olvashatók. 
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Ügyintéző: Szepsi Rita 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 
E-mail címe:szepsi.rita@katped.hu

Meghívó  
általános és középiskolai pedagógusok számára 

az INTÉZKEDÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 
című SZAKMAI MŰHELYNAPRA 

Időpont: 2019. április 3. szerda, 1000 –1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A rendezvény programja: 

• Az Intézkedési terv általános elemei
• Az Intézkedési terv alapjai: OKM, önértékelés, tanfelügyelet, egyéb intézményi célok
• Törvényi háttér
• Intézkedési terv minta megismerése, közös gondolkodás az egyes elemekről
• Intézkedési terv részeinek kidolgozása

A műhelynap célja, hogy előadás és gyakorlatorientált műhelymunka keretében megismertessük az 
érdeklődő pedagógusokat az intézkedési terv műfajával, tartalmi és formai jellemzőivel, sablont adjunk 
intézkedési terv készítéséhez, és a résztvevők gyakorlatot szerezhessenek az intézkedési terv egyes 
részeinek kidolgozásában. 
Célunk az intézményvezetés támogatása az intézményi mérések (kompetenciamérés, önértékelés, tan-
felügyelet stb.) eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában. A nevelőtestületben 
az intézkedési terv készítésével megbízott pedagógusok munkáját is segíthetik, ha delegálják őket a 
képzésre. 

A műhelynapra tervezett kis csoportlétszám (2-10 fő) lehetővé teszi saját kérdések feltevését, problémák 
felvetését és közös megoldáskeresést, a szakmai konzultációba való aktív bevonódást. 

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

A szakmai napot vezetik: 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 

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. 
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MEGHÍVÓ 
Napközi- és iskolaotthonos nevelés 

Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára, különös tekintettel a magyart tanítókra 
Időpont: 2019. április 4. csütörtök, 1000-1500 óra 

Helyszín: Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda 
1036 Budapest, Fényes Adolf utca 10. 

A rendezvény programja: 

A mesepedagógia és a vizuális nevelés módszereinek ötvözése 
A gyermekirodalom alternatív feldolgozási módszerei szabadidős tevékenységként 

1000 – 1010 Tanítók köszöntése 
LENGYEL ATTILA igazgató 

1010 – 1100 Az illusztrációk jelentősége és felhasználási lehetőségei a 
mesepedagógiában 
Előadó: FALTISZ ALEXANDRA grafikusművész, mesepedagógus 

1115 – 1130 Kávészünet 
1130 – 1230 Bemutató foglalkozás 7-8 éves tanulócsoporttal 

A költészet, a gyermekversek megszerettetését célzó foglalkozás a mesepedagógia és a 
vizuális nevelés módszereinek ötvözésével. 
Vezeti: FALTISZ ALEXANDRA 

1230 – 1300 Szünet 
1300 – 1415 Kerekasztal beszélgetés 

Vezeti: BISZTRICSÁNY ÁGNES tantárgygondozó 

1415 – 1500 Mesekönyvek, verseskötetek, bemutatása, ajánlása a látottak gyakorlati 
alkalmazásához 

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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Ügyintéző: Szepsi Rita 
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Meghívó  
általános és középiskolai pedagógusok számára 

a BEVEZETÉS A PEDAGÓGUS I. PORTFÓLIÓ ÍRÁSÁBA
című SZAKMAI NAPRA 

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

Időpont: 2019. április 4. csütörtök 1000 –1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A rendezvény programja: 

• Bevezetés, a tanári önkép elemei
• Kötelező vagy…
• Portfólió, e-portfólió a gyakornok szemével
• A szakmai életút
• Kompetenciák és indikátorok – Pedagógus I.-es szinten
• A mentor szerepe, feladatai
• A reflexióról

A képzés célja, hogy előadás és gyakorlatorientált műhelymunka keretében megismertessük az érdeklődő 
pedagógus-gyakornokokat az e-portfólió lényeges elemeivel, formai és tartalmi követelményeivel. Célunk, 
hogy a résztvevők megismerjék a portfólió dokumentumaihoz tartozó reflexiók jellemzőit; képessé váljanak 
pedagógusportfóliójuk igényes elkészítésére. 

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

A szakmai műhelynapot vezetik: 

A G Á R D I  A R A N K A  –  szaktanácsadó 
H A R C O S N É  R A B  R I T A  –  szaktanácsadó 
D R .  G É C Z Y N É  P E T H E S  E L E O N Ó R A  –  szaktanácsadó 

A szakmai műhelynap 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/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
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MEGHÍVÓ 

Komplex Kreatív Művészeti Műhely II. 
Időpont: 2019. április 4. csütörtök, 10.00 - 14.30 óra 

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

A rendezvény programja: 
Aktív ötletbörze;  

sikeres projektek, jó gyakorlatok megosztása 
 a komplexitás jegyében című szakmai találkozóra 

Az eseményre bármely korosztályt tanító, a kreativitásra, a szabad ötletek megosztására 
és felhasználására nyitott, a művészeti neveléssel foglalkozó, illetve az az iránt érdeklődő 

pedagógusokat várjuk! 

A program célja: 
Soha nem szeretnénk kifogyni az ötletekből, amelyek élménydússá, átélhetővé, képszerűvé, láthatóvá, vagy épp 
hallhatóvá teszik a művészeti órákat, foglalkozásokat. Ha a tevékenység elvarázsol, egész személyiségeddel az 
alkotás örömében élsz. 
A műhelynap lehetőséget ad arra, hogy a különböző művészeti ágakban dolgozó pedagógusok tapasztalatot 
cserélhessenek. Lehetőséget kínálunk működő saját programok, saját projektek bemutatására, tovább 
gondolására. Az előző képzéseken megismert múzeumpedagógiai foglalkozások anyagainak, eszközeinek, 
üzeneteinek bekapcsolására az iskolai oktatásba. 

A műhelyt vezeti: 
DR. TASNÁDINÉ HAJDU ÁGNES 

és 
CZÉKMÁNY ANNA 

múzeumpedagógus 
Petőfi Irodalmi Múzeum 

Múzeumpedagógiai és Felnőttképzési Főosztály 

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. 

Ügyintéző: dr. Tasnádiné Hajdu Ágnes 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 05 
E-mail címe: tasnadi.agnes@katped.hu

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 
Matematika II. 

Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 
Időpont: 2019. április 8. hétfő, 1000-1430 óra 

Helyszín: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
1016 Budapest, Gellérthegy utca 7. 

A rendezvény programja: 

A szöveges feladatok tanításának folyamata 
1000 – 1045 Bemutatóóra (4. osztály) 

Tanít:  HALMYNÉ HUSZTI MÁRIA 
tanító 

1100 – 1145 Bemutatóóra (3. osztály) 
Tanít:  RÉV EMMA 

tanító 

1145 – 1215 Szünet 

1215 – 1300 Tapasztalatcsere, óramegbeszélés 
Vezeti: HORVÁTH JUDIT 

tantárgygondozó 

1300– 1430 A szöveges feladatok tanításának folyamata 
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 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/
mailto:monika@katped.hu
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Ügyintéző: Szepsi Rita 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 
E-mail címe:szepsi.rita@katped.hu

M e g h í v ó  
alsó tagozatos pedagógusok számára 

INTERAKTÍV FELADATOK INTERAKTÍV TÁBLA NÉLKÜL 
című SZAKMAI MŰHELYNAPRA 

Időpont: 2019. április 8. hétfő, 1000 –1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A rendezvény programja: 

A szakmai műhelynap során a gyakorlatban ismerkednek meg a résztvevők: 

• Azokkal a webes alkalmazásokkal, melyek segítségével egyszerűen készíthetők papír alapú játékok.
• A ppt alapú interaktív feladatkészítéssel – melyek közül mindenki elkészít egyet a képzés végére.

A műhelynap célja: 

Az ember homo ludens, azaz játszó lény. Akár felnőtt, akár gyermek az illető. Tudásunk akkor a 
legmaradandóbb, ha azt cselekvés útján szerezzük, melynek egyik legélvezetesebb módja a játék.  
A játékos ismeretszerzés motiváló erővel bír, fejlesztő hatású, oldja a feszültséget, valódi örömforrás, élményt 
ad és hatékonyabb tanulást biztosít, mint bármi más.  
Egy gyermekben állandóan él a játékösztön, ami az iskolába lépéssel sem szűnik meg.  

A minket körülvevő infokommunikációs eszközök mindannyiunk életét befolyásolják, mindennapjainkat nagy 
mértékben meghatározzák, és tagadhatatlan, hogy okosan használva azokat, a segítségünkre vannak. Korunk 
pedagógiájában ezt a tényt nem hagyhatjuk figyelmen kívül.  

E két tény megvalósításához (IKT és játék) ad segítséget ez a képzés. 

A műhelynapon való részvétel feltétele: 

• Az internet, valamint a ppt gyakorlott használata és ismerte, ez utóbbiban különös tekintettel az
animációk, beillesztések, áttűnések gyakorlott kezelésére

• Saját laptop, melyen a következő Power Point verziók egyike telepítve van: 2007, 2010, 2016

A szakmai napot vezeti: 

D R .  K Á N N A I N É  I V O N Y  A N N A -   a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanítója 

A szakmai nap felelőse: 
S Z E P S I  R I T A -  pedagógiai előadó 

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/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
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Ügyintéző: Szepsi Rita 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 
E-mail címe:szepsi.rita@katped.hu

M e g h í v ó
alsó tagozatos és 5-6. évfolyamon tanító pedagógusok számára 

a LEGO módszer 
című SZAKMAI NAPRA 

Időpont: 2019. április 9. kedd, 1000 –1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A rendezvény programja: 

„A játék a kutatás legjobb módja.” 
Albert Einstein 

• Az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda bemutatkozása, bemutatása
• A LEGO program ismertetése
• 2. osztályos matematika órarészlet a MoreToMath csomaggal- saját élményű feldolgozás
• 3. osztályos angol órarészlet a StoryStarter csomaggal- saját élményű feldolgozás
• Robotika alsóban

Kitekintés: 
• 5. osztályos magyar órarészlet a StoryStarter csomag használatával- videó részlet
• A STEM program alkalmazása az 5-6. osztályos természetismeret órán- saját élményű feldolgozás

• A legonak, mint játékeszköznek az alsótagozatos tanórai hasznosítása- ötletbörze

A szakmai nap célja, hogy bemutassa a LEGO módszer használatát a tanórákon, megismertesse az érdeklődőket 
ennek a lehetőségeivel, hasznosságával, ízelítőt adjon a robotika tanórai világából alsó és fölső tagozaton, 
valamint támogassa a pedagógusokban azt az elengedhetetlen szemléletváltást, aminek következtében a 
gyermekek megszólíthatóvá válnak, és ami hozzásegíti a diákokat a tudásuk stabilitásához.  

A szakmai nap közreműködői: 
B A R T A  J Ó Z S E F -  az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója 
K O S S U T H  S Z A B O L C S N É ,  K U B I  J U D I T ,  D U D Á S  T A M Á S ,  K Á L L A I  B A L Á Z S ,  F L A S K Ó
T A M Á S –  az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusai 
A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 

A szakmai nap felelőse: 
S Z E P S I  R I T A -  pedagógiai előadó 

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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mailto:szepsi.rita@katped.hu


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

Általános és középiskolai biológiatanárok, természetismeret 
tantárgyat tanító tanárok szaktárgyi továbbképzése 

Alsós tanítók jelentkezését is szívesen fogadjuk! 

Időpont: 2019. április 10. szerda, 1000 – 1400 óra 
Helyszín: Dinnyési-fertő Természetvédelmi Terület 

A dinnyési Madárdal tanösvény látogatása  
Találkozó: 10.00-kor Dinnyés vasútállomáson 

A terepgyakorlat célja:  
ismerkedés a Dinnyési-fertő élővilágával, módszertani bemutató, 

kedvcsináló egy későbbi látogatáshoz gyermekcsoporttal. 
A terepgyakorlatot vezeti:  

FENYVESI LÁSZLÓ 
a tanösvény felelőse, környezeti nevelő (Duna-Ipoly Nemzeti Park) 

Vonatindulások oda: 
• 9.10 (Z30 Déli pu.) - 9.58 (Dinnyés)
• 9.48 (Z30 Székesfehérvár) - 9.55 (Dinnyés)

Vonatindulások vissza: 
• 13.56 (Z30 Dinnyés) - 14.41 (Kelenföld)
• 13.58 (Z30 Dinnyés) - 14.09 (Székesfehérvár)

Figyelem!  
A tanösvény egy rövid szakasza esős időben nehezen járható, vízálló lábbeli ajánlott. 

Érdemes távcsövet is hozni. 
Kérdés esetén hívható telefonszám: +36 30 389 76 95 

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 továbbképzést LOBMAYER ANDRÁS tantárgygondozó szervezi. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

http://www.katped.hu/
mailto:rajkanyi@katped.hu


Ügyintéző: Dr. Mártonné Sárossy Mónika 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 33 
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MEGHÍVÓ 
Rajz -Technika 

Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 
a művésztanárok számára szervezett  

tematikus nap keretében 
Időpont: 2019. április 11. csütörtök, 1000 – 1430 óra 

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

A rendezvény programja: 
A művészeti nevelés lehetősége: a tehetség felismerése, segítése, motivációs módszerek; 

Projektmódszer és makerspace terek a 21. század iskolájában 

1000 – 1200 A művészeti nevelés lehetősége: a tehetség felismerése, segítése, 
motivációs módszerek 
Előadó: ECKHARDT GÁBOR 
Liszt- díjas zongoraművész, zenepedagógus és ismeretterjesztő előadó  
2012-ben Artisjus Életmű- díjat kapott 

1200 – 1230 Ebédszünet (szendvicsebéd)   
Rajz-technika szekció: 

1230 – 1430 Projektmódszer és makerspace terek a 21. század iskolájában 
Előadó: HÜRKECZ GYÖNGYI tantárgygondozó 
Egy projekt technikai megvalósításának kipróbálása, különleges 
plasztikai megoldás létrehozása (az alkotáshoz egy megfelelő védőruha 
szükséges-gipsz) 
Foglalkozást vezeti: HÜRKECZ GYÖNGYI 

A rajz-technika szekció 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/
mailto:monika@katped.hu
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M e g h í v ó  
Drámapedagógiai szakmai nap általános és középiskolai 

pedgógusoknak 
a művésztanárok számára szervezett  

tematikus nap keretében 
Időpont: 2019. április 11. 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:  
A művészeti nevelés lehetősége: a tehetség felismerése, segítése, motivációs módszerek  
Előadó: ECKHARDT GÁBOR  

1135 – 1205 Ebédszünet, szendvicsebédet biztosítunk 
1205 – 1430 Drámapedagógiai szekció:  
  Zene, játék, dráma- egy tanodavezető zenepedagógus szemszögéből 
  A szekciót vezeti: Lakatos György 
 

• Kérdések és válaszok: ki a hátrányos helyzetű? - hivatalos és nem hivatalos meghatározások - mit mond a 
jogszabály? 

• A zene, népzene, népdal, a drámapedagógia, a művészetek szerepe a hátrányos helyzetűek oktatásában. 
• Ritmusgyakorlatok, a ritmusok, a „gépzene”, a pop, a divat hatása és szerepe a gyerekek fejlődésére. 
• Minden cigány gyerek hátrányos helyzetű? 
• A szegények és/vagy a szegénység kultúrája. 
• Néptánc, népzene, ritmusok, játék az oktatásban: gyakorlati tevékenység. 
• Jó gyerek, rossz gyerek, okos gyerek, buta gyerek. 
• Ki a tehetséges, ki a kreatív? 

 

A szakmai napot vezetik: 

E C K H A R D T  G Á B O R  -  Liszt- díjas zongoraművész, zenepedagógus és ismeretterjesztő előadó.  
2012-ben Artisjus Életmű- díjat kapott. 

 
L A K A T O S  G Y Ö R G Y -    a Romano Glaszo – Emberi Hang Művészeti Csoport vezetője (magyar, cigány, szerb, spanyol  

népzene és néptánc), a Budaörsi Tanoda vezetője, utazó zenepedagógus, országszerte kisebb és 
nagyobb települések általános és középiskoláiban  (Nyírgyulaj, Hodász, Szendrőlád, Lucfalva, 
Bátonyterenye, Ároktő, stb...) tart foglalkozásokat gyerekeknek, és tanítja őket. 

 
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 

Ügyintéző: Szepsi Rita 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 
E-mail címe: szepsi.rita@katped.hu  

 
 
 

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. április 26. péntek, 1000 – 1430 

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

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- 

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

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | postacím: 1406 Budapest, Pf.  68. 
telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: www.katped.hu 

MEGHÍVÓ 
Környezetismeret  

Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 
Időpont: 2019. április 29. hétfő, 1000-1430 óra 

Helyszín: Reménység Katolikus Általános Iskola 
1196 Budapest, Petőfi u. 56. 

A rendezvény programja: 

Barangolás Magyarországon - egy izgalmas útitárssal 
Tanulást-tanítást segítő eszközök, módszerek, alkalmazások a környezetismeret órákon 

1000 – 1045 Bemutatóóra (4. osztály) 
Tanít:  CZAKÓ LILLA 

tanító 

1100 – 1145 Bemutatóóra (4. osztály) 
Tanít:  DÓSA TIBOR 

tanító 

1145 – 1215 Szünet 

1215 – 1300 Tapasztalatcsere, óramegbeszélés 
Vezeti: NAGY ILDIKÓ ORSOLYA 

tantárgygondozó 

1300– 1430 Barangolás Magyarországon - egy izgalmas útitárssal 
Tanulást-tanítást segítő eszközök, módszerek, alkalmazások a 
környezetismeret órákon 
Előadó: NAGY ILDIKÓ ORSOLYA 

tanító, mesterpedagógus 

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 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. 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
mailto:monika@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

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: 2019. május 2. 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: 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 

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

Gyermekeink védelmében - gyermekvédelmi konferencia 
 

A konferenciát az Ignáci Pedagógiai Műhellyel együttműködve szervezzük. 

 
Időpont: 2019. május 24. péntek, 900 – 1530 óra 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest Városligeti fasor 

42. 

900– 930 Regisztráció 

930–1000 Megnyitó 

BARCSÁK MARIANNA Intézetvezető, RUDAN MÁRIA az Ignáci Pedagógiai Műhely 

szakmai vezetője 

 

Plenáris előadások: 

1000–1100  Gyermekvédelem nemzetközi lehetőségei egyházi szemmel – angol nyelvű 

előadás szinkrontolmácsolással 

előadó: HANS ZOLLNER SJ, a római Gregoriana Pápai Egyetem, Gyermekvédelmi 

 Központ (Centre of Child Protection) vezetője 

1115–1215 Rendszerszintű gyermekvédelem a hívő közösségben 

előadók: HORTOBÁGYI T. CIRILL OSB Pannonhalmi Főapát,  

 JUHÁSZ-LACZIK T. ALBIN OSB Pannonhalmi Bencés Gimnázium, 

Egyházzenei 

 Szakgimnázium és Szakkollégium igazgatója 
 

1215 – 1315 Ebédszünet – szendvicsebéd 
 

Szekciók – a katolikus egyház gyermek- és ifjúságvédelmi jó gyakorlatai: 

1315 – 1400 Válaszható szekciók: 

1. A szükség nem ismert időt, a szükség tárt kapukat remél. Válsághelyzetek 

kezelése a jezsuita iskolában - a Diáktanácsadó modell 

Mit jelent az ignáci pedagógiai szemléletében a személyes törődés? Hogyan 

valósítható ez meg a gyakorlatban az iskola működési kereteiben? Hogyan 

tudjuk segíteni diákjainkat, ha nehéz helyzetbe kerülnek? 

előadó: ELEK LÁSZLÓ SJ és MAJÓ MÁRK, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 

és Kollégium iskolalelkésze, illetve gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse 

2. Együtt. Egymásért. Jelenlét alapú gyermekvédelem. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat telepi Jelenlét programjainak keretén belül 

működő, oktatási intézményekben megvalósuló gyermekvédelmi programok elemei 

és rendszere. 

előadó: HAJDÚ KRISZTINA klinikai gyermek szakpszichológus, a Máltai 

modellprogramok módszertani szakértője 

BÁTKI MÁRTON, a Tiszabura-i Jelenlét program szakmai vezetője 

3. Iskolai szociális segítő – új erőforrás vagy konfliktusforrás? 

Régóta tudott probléma, hogy az óvodákban, iskolákban egyre több az olyan gyermek, 

akinek beilleszkedési, magatartási és teljesítményzavaraival a pedagógusok egyre 

Ügyintéző: Szentes Judit 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 12 

E-mail címe: szentes@katped.hu 

 

http://www.katped.hu/


nehezebben tudnak megbirkózni. Az is nyilvánvaló, hogy ezeknek a problémának a 

hátterében jórészt a családok működési zavarai, különböző szociális és 

gyermekvédelmi problémák állnak, amelyek kezelése meghaladja az óvónők, tanítók, 

tanárok kompetenciáit. Ezen a helyzeten próbált segíteni az a rendelkezés, amely a 

család- és gyermekjóléti központok feladatává tette, hogy a területükön működő 

köznevelési intézményekben óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet 

végezzenek.  

előadó: CSÓKAY LÁSZLÓ pszichológus, gyermek- és ifjúságvédelmi szakember, 

Sapientia SZHF Pszichológia Tanszék oktatója 

GALAMBOS SZILVIA, a Congregatio Jesu szerzetesközösség Budapesti Ward Mária 

Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnáziuma gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelőse 

4. Nyitott szemmel -nyitott szívvel! Gyermekvédelem a Marista Rend 

intézményeiben (SOS program) 

A Marista Rend 2016-tól egy elfogadott és gyakorlatban alkalmazott Gyermekvédelmi 

protokoll alapján végzi munkáját, amely Európa minden Marista intézményére 

vonatkozik. Céljuk, hogy a bántalmazás előfordulása esetén megfelelő választ adjanak. 

A Protokoll szorgalmazza a kérdéssel kapcsolatos tudatosságot, segíti a megelőzést, 

ösztönzi az esetek jelentését és megkönnyíti a helyzetek kezelését.  

előadó: MÉSZÁROSNÉ NAGY ANGÉLA, a Marista Rend magyarországi 

gyermekvédelmi felelőse, és TRISTANY DE JUAN PABLO ADOLFO FMS, a Marista rend 

magyarországi képviselője 

5. Segítő Háló – együttműködés a szerzetesi fenntartású iskolák között 

Szakmai kapcsolati HÁLÓ, konzultációs tér, ami megtart, erősít, támogat. Segítő 

szakemberek, iskolapszichológusok, pedagógusok tanuló közössége, akik innovatív 

szemléletükkel motiválják, inspirálják egymást. 

előadó: SZÉKELYNÉ KOVÁTS ESZTER pszichológus és TÖRÖK KATALIN pedagógus, a 

Piarista Oktatási Igazgatóság fejlesztő munkatársai 

6. Szociális készségfejlesztés az iskolában 

A pozitív fegyelmezés két individuálpszichológus, Alfred Adler és Rudolf Dreikurs 

tanaira épül, amely szerint minden ember alapvető szükséglete, hogy azt érezze, 

tartozik valahová vagy valakihez, és hogy fontos mások számára – mindannyian 

szeretnénk azt érezni, hogy szeretnek és elfogadnak bennünket. A pedagógus számára 

a legfontosabb a gyerekhez való kapcsolódás kialakítása, önbecsülésének fejlesztése, 

valamint hasznos életvezetési készségek tanítása, az önszabályozó viselkedés.  

előadó: HORVÁTHNÉ STORCZER ADRIENN és BÁNCS-SZENDRŐDI SZILVIA, a Nyitott 

Iskolákért Alapítvány tréneréi, HELSTÁB EDIT, a Pécsi Ciszterci Szent Margit Óvoda, 

Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tanítója 
 

1400 – 1420 Kérdések, átrendeződés a következő szekcióhoz 
 

1420 – 1530 Válaszható szekciók: 

1. Áldozattá és elkövetővé válás megelőzése 

A szekció bemutatja a Katolikus Pedagógiai Intézet azonos nevű, a Nemzeti 

Bűnmegelőzési Tanács szakmai munkája nyomán kidolgozott pedagógus 

továbbképzését, amely segíti a képzésen résztvevőket, hogy felismerjék az áldozattá és 

bűnelkövetővé válás előzményeit és annak jeleit. A képzés bemutatása mellett a szekció 

résztvevői kipróbálhatnak egy-egy gyakorlati elemet és megismerkednek egy iskolai jó 

gyakorlattal. 

előadók: SZENTHE-TORMÁSSI ANNA, a Katolikus Pedagógiai Intézet trénere, 

MAJÓ MÁRK, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium gyermek- és 

ifjúságvédelmi szakembere 

2. Digitális kalandok és tapasztalatok egyházi iskolákban 

Az általános iskola kezdetétől a középfokú tanulmányok végéig áttekintjük a 

korosztályos jellemzőket emberi, pszichológiai, jogi és technikai oldalakról. 

Megismerkedünk jó gyakorlatokkal (digitális szerződés, digitális házirend…), az 

oktatást támogató szak-és szépirodalomi kiadványokkal. 

Aki részt vesz a foglalkozáson információkat kap a digitális világ aktuális trendjeiről, 



az internet világát meghatározó alapfogalmakról, amiket könnyedén be tud építeni és 

használni a mindennapokban. 

előadó: DR. BARACSI KATALIN családjogi szakjogász, internetbiztonsági szakértő-

oktató 

3.  „Hogy ne az életed peremén élj!” OSZTOZÓ: a Patrona Gimnázium 9. éve 

működő „beszélgető órája” 

Ezeken az alkalmakon, amelyek egy előre meghatározott tematika alapján épülnek 

egymásra az a célunk olyan diákokat bocsássunk útra az iskolából, akik tudnak tanulni 

a tapasztalataikból, akik tudatosak. Arra bátorítjuk őket, hogy keressék életük irányát, 

legyen tervük a jövőjükről, ami meghatározza, hogyan alakítják jelenüket. 

előadó: HÁRY M. ILDIKÓ SSND, a Boldogasszony Iskolanővérek Patrona 

Hungariae Katolikus Iskolaközpontjának tanára 

4. KiVa: Az iskolai bántalmazás megelőzését és kezelését segítő átfogó, tudományos 

bizonyítékokon alapuló program 

A KiVa egyszerre prevenciós és intervenciós program. A KiVa célja a szemlélőknél 1) 

az empátia növelése, 2) a hatékonyságérzet erősítése a bántalmazás elleni fellépés 

terén, 3) az erőfeszítések támogatása az elsajátított viselkedésmódok alkalmazására. 

Nem a bántalmazót, és nem is az áldozatot tekinti a beavatkozás elsődleges 

célpontjának, hanem az egész iskolai közösséget, Let’s make it together!  

előadó: FEHÉRPATAKY BALÁZS, a Boldogasszony Iskolanővérek Patrona 

Hungariae Katolikus Iskolaközpontjának gimnáziumi igazgatója 

5. Konfliktuskezelés a tanteremben – az Arizona program 

Közel negyedszázada alkalmazták először az egyesült államokbeli Arizona állam egyik 

iskolájában azt a pedagógiai programot, amellyel azt a helyzetet lehet kezelni, amikor 

egy-egy gyerek magatartása, rendetlenkedése megzavarja a tanítási órát, nehezíti vagy 

teljesen lehetetlenné teszi a tanár és a többiek munkáját.  

előadó: CSÓKAY LÁSZLÓ pszichológus, gyermek- és ifjúságvédelmi szakember, a 

Sapientia SZHF Pszichológia Tanszék oktatója 

6. Szex - szerelem - párkapcsolat... „Fel tud erre készíteni az iskola? Vagy bízzuk 

ezt másokra?" 

Tapasztalatcsere és műhelymunka az iskolai szexuális nevelés legfontosabb kérdései 

mentén: civil szervezetek képzései, szakmai háttéranyagok, pedagógiai tapasztalatok és 

fejlesztési lehetőségek. 

előadó: DR. SEMSEY GÁBOR, a Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézetének 

adjunktusa 

 

 
A konferenciát a szervező team vezeti:  

CZELLÁR MÓNIKA, GALAMBOS SZILVIA, RUDAN MÁRIA, SZENTES JUDIT  

 
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. 

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