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MEGHÍVÓ 
 

Testnevelés 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók, testnevelők számára 

 

Időpont: 2019. október 3. csütörtök, 1000-1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A rendezvény programja: 
 

Mozgásfejlesztés és prevenció az alsó tagozaton 
A tartó- és mozgatórendszer elváltozásainak megelőzése és oldása 

 

1000 – 1430 A lábboltozat – süllyedés prevenciós és korrekciós lehetőségei. 
 

 A képzés előadója: BALÁZSNÉ BARAKSÓ ÉVA CSILLA 
  testnevelő tanár, gyógytestnevelő tanár, tantárgygondozó szaktanácsadó 
 

A tartó- és mozgatórendszer az emberi szervezet legfontosabb szervrendszere, amely nélkül sem helyváltoztatásra, 
sem mindennapi munkánk elvégzésére nem volnánk képesek. 
Gyermekeink mozgásszegény, de érzelem gazdag világban nőnek fel. Gyakran túl sok és egészségtelen táplálékot 
fogyasztanak, és sajnos keveset mozognak. Ennek következtében a helytelen testtartás és lábboltozat elváltozások 
kialakulása sok esetben már kisiskolás korban megfigyelhetőek, és gyakran kiindulópontjai a későbbi súlyosabb testi 
tünetek megjelenésének. 
Nekünk, testnevelő tanároknak, tanítóknak feladatunk, hogy a növekvő szervezet kóros irányú fejlődését gyorsan és 
hatékonyan megelőzzük! 
A lábboltozat- süllyedés prevenciós és korrekciós Lehetőségei 
Az egyik leggyakoribb mozgásszervi elváltozás a lábboltozat- süllyedés, amely megjelenése esetén az egész testre 
kihat. Annyira elterjedt, hogy a legfontosabb a kialakulás elleni küzdelem. 
A képzés fő feladata, hogy elméleti, gyakorlati és módszertani segítséget nyújtson a mindennapi testnevelési 
foglakozásokon a változatos mozgásfejlesztés megvalósítására! 
A képzés tematikája: - A lábboltozat – süllyedés kialakulásának okai 
   - A lábboltozat- süllyedés megjelenése az egyes életkori szakaszokban 
   - Videofilm- „Hogyan csináljam?” 
   - Módszertani ajánlás- gyakorlatok szer nélkül, szerrel, egyéni-, páros-, csapat feladatok 
   -„Gondolkodjunk együtt!”- Gyakorlatgyűjtemény-„társasjáték” 
 

Kérjük a Kollégákat, hogy kényelmes ruházatban, (nadrágban) jöjjenek a képzésre és  
1 pár zoknit 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 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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MEGHÍVÓ 
Hon- és népismeretet tanító tanárok  

és napköziben, iskolaotthonban dolgozó tanítók szakmai napja  
 

Időpont: 2019. október 8. kedd, 1000 – 1425 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

Téma: 
A vásár témakörének feldolgozása  
elméleti és gyakorlati szempontból 

Előadó: 
DR. BAKSA BRIGITTA 

főiskolai tanár 
 

1000–1130 A vásárok típusai, vásári árusok   
  Elméleti előadás. Az ismeretek feldolgozása csoportmunka keretében. 

 1130–1200 Ebédszünet  
 1200–1330 Állatvásár, vásári kikiáltók 

  Kooperatív csoportmunka 
  Gyapjúbárány készítése 
  Kézműves foglalkozás 
1340–1425 Vásári tabló készítése 
  Gyakorlat 
 

A továbbképzés alsó tagozatos 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. 
 

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 iskolák pedagógusait. 
 

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 
 

A képszerkesztés elmélete és gyakorlata Windows környezetben  
Szakmai képzés tanárok, tanítók számára 

Időpont: 2019. október 16. 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, amelyek révén képesek lesznek tudatosabb képszerkesztésre. 
(Adattárolás, kép típusú adatok kezelése, felbontás, színmélység, méret, RGB Additív (összeadó) színkeverés. 
Színek használata, képek és alakzatok formázása Microsoft Office programokban.) 

 

A szakmai napot tartja:  DUNAI ZSOLT szaktanácsadó 
 

A jelentkezés feltételei: - Szükséges előképzettség: 

A jelentkezés feltétele a számítógép és a Microsoft Word szövegszerkesztő legegyszerűbb funkcióinak 
ismerete és alkalmazása a gyakorlatban: 
• Programok elindítása és bezárása 
• Szövegszerkesztőben 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. Szöveg igazítása 

(balra, jobbra, középre, sorkizárt) 
• A dokumentum nyomtatása 

 

-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. (LAN csatlakozó) 
A gépen Windows operációs rendszer és az Office 2010 vagy 2016 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/
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MEGHÍVÓ 
 

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

 

Időpont: 2019. október 18. péntek, 955-1430 óra 
Helyszín: Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola 

1122 Budapest, Csaba u. 16/c 
 

 

A rendezvény programja: 
 

„Szabályok - szabályok nélkül” 
Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása 

 

A nyelvtanítás kiemelt céljai közé tartozik a helyesírás biztonságának megalapozása. Az anyanyelvi ismeretek és a 
helyesírás biztonságos használata kiemelt feladata az alsó tagozaton folyó tanítói munkának. Ezen a napon arra láthatunk 
példákat, hogy a helyesírás biztonságos megalapozására, a nyelvi fogalomrendszer bővítésére milyen tapasztalatokra 
építhető módszereket alkalmazhat a tanító a nyelvtanórákon.  

 

  955 – 1040  Bemutatóóra (2. osztály, nyelvtan) 
Tanít:  NÉMETH ILDIKÓ 

     tanító 
 

1050 – 1135  Bemutatóóra (4. osztály, nyelvtan) 
Tanít:  VÁGÓ EDIT 

     tanító 
 

 

1135 – 1205 Szünet  
 

1205 – 1250 Óramegbeszélés, tapasztalatcsere 
   Vezeti:  RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA  

 
 

1300 – 1430 Ne legyen gyötrelem a helyesírás -avagy: helyesírás fejlesztése játékos 
módszerekkel 
Előadók: KOÓSNÉ SINKÓ JUDIT 
 mestertanár, ELTE Tanító - és Óvóképző Kar, Magyar nyelvi és irodalmi 

tanszék 
 

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  
 

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. október 24. 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  K A T O L I K U S  P E D A G Ó G I A I  I N T É Z E T  S Z A K T A N Á C S A D Ó I  
 

 

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. 
 

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

Áldozattá és elkövetővé válás megelőzése az iskoláskorú gyermekeknél 

Műhelymunka maximum 20 fő részére 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 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 az érdeklődőket. 
 

A helyszín megközelíthető: 
 a Déli Pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati Pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, majd a 
Deák tértől, ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföld vasutállomástól 4-es 

metróval a Keleti Pályaudvarig, a Keleti Pályaudvartól 30-as, 230-as vagy a 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca 
megállóig.  

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

 
  

Ügyintéző: Szentes Judit 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 12 
E-mail címe: szentes@katped.hu 

 

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

Környezetismeret  
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára, különös tekintettel a vizuális kultúrát és 

technikát tanítókra 
 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 1000-1500 óra 
Helyszín: Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda 

1036 Budapest, Fényes Adolf utca 10. 
 

 

A rendezvény programja: 
 

Téri feladatok egyszerű eszközökkel 
 

1000 – 1045  Bemutatóóra (1. osztály) 
Tanít:  MAROSI-BAUER IZOLDA 

     tanító 
 

1100 – 1145  Bemutatóóra (4. osztály) 
Tanít:  KONTA GYULÁNÉ NASZÁDOS BERNADETT 

     tanító 
 

1145 – 1215 Szünet 
 

 

1215 – 1300 Tapasztalatcsere, óramegbeszélés 
   Vezeti:  NAGY ILDIKÓ ORSOLYA  

tantárgygondozó 
 

1300– 1500 Téri feladatok egyszerű eszközökkel – előadás és workshop  
Design és építészet gyerekeknek – Térkultúra, épített környezet. 
Mészáros Zsuzska Designpedagógia című feladatbankja és honlapja méltán népszerű a 
pedagógusok körében, ötleteit most személyesen osztja meg velünk, s az alkotás 
folyamatába magunk is bekapcsolódhatunk 
Előadó: MÉSZÁROS ZSUZSANNA 

építész tervező és rajztanár a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium 

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

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 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. 

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 I. 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 

 

Időpont: 2019. november 21. csütörtök, 1000-1500 óra 
Helyszín: Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola 

1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 41. 
 

 

A rendezvény programja: 
 

Poliuniverzum = matematika + művészet + játék 
 

1000 – 1045  Bemutatóóra (2. osztály) 
Tanít:  TOLNAI SZILVIA 

     tanító 
 

1100 – 1145  Bemutatóóra (4. osztály) 
Tanít:  FÁBIÁN-NAGY ANDREA 
  tanító 

 

1145 – 1215 Szünet     

1215 – 1300 Tapasztalatcsere, óramegbeszélés 
   Vezeti:  NAGY ILDIKÓ ORSOLYA  

tantárgygondozó 
 

1300– 1500  Poliuniverzum = matematika + művészet + játék 
Geometrián alapuló élményközpontú pedagógia, matematikai módszertan tanítóknak, 
tanároknak. 
„A Poliuniverzum nem csak egy potenciális készségfejlesztő eszköz, nem csupán 
művészi játék, nem csak logikai, filozófiai, matematikai feladatok lehetséges tárháza, 
hanem mindezek együttese.” 

 

Előadók:  SAXON SZÁSZ JÁNOS képzőművész, feltaláló  
DÁRDAI ZSUZSA művészetkritikus 

 

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. 
 

Felújítás: A 3-as metró a Nagyvárad tértől pótlóbuszokkal közlekedik! Kőbánya-Kispest megállónál kell leszállni 
róla. 
A helyszín megközelíthető: a Déli és a Keleti pályaudvartól 2-es metróval a Deák Ferenc térig, onnan 3-as metróval 
Kőbánya-Kispest megállóig; majd a 182-es vagy 184-es busszal a Csörötnek utcáig (8 megálló), onnan gyalog, a Nyugati 
pályaudvartól 3-as metróval Kőbánya-Kispest megállóig; majd a 182-es vagy 184-es busszal a Csörötnek utcáig (8 
megálló), 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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MEGHÍVÓ 

 
Stresszkezelés segítése tanároknak – szakmai nap 

Műhelymunka maximum 20 fő részére 

Időpont: 2019. november 22. péntek, 1000 – 1430 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet  

1068 Budapest Városligeti fasor 42. 
 

 
Műhely témája: 

 
A pedagógus pályán dolgozó valamennyi kolléga több stresszforrással találkozik 
mindennapi munkája folyamán.  
A gyakorlatorientált tréningnap keretében a résztvevők megismerkednek a stressz 
fogalmával, forrásaival, a pozitív és a distressz felismerésével és 
megkülönböztetésével, a stresszt okozó helyzetek felismerésének, a kialakuló negatív 
gondolatok és érzések tudatosításának és kezelésének különböző módszereivel.  
A tréning során elsajátított készségek a mindennapi hatékony problémamegoldást és 
stresszkezelést segítik elő. A program fejleszti a résztvevő önismeretét, érzelmi 
intelligenciáját, növeli személyes hatékonyságát a munkában és azon túl is. 
 

A műhelyt vezetik: 
SZENTES JUDIT és SZENTHE-TORMÁSSI ANNA 

a Katolikus Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértői, trénerek 
 
 

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 érdeklődőket. 
 

A helyszín megközelíthető: 
 a Déli Pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati Pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az 

Oktogonig, majd a Deák tértől, ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; 
Kelenföld vasutállomástól 4-es metróval a Keleti Pályaudvarig, a Keleti Pályaudvartól 30-as, 230-as vagy a 

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

útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 

  

Ügyintéző: Szentes Judit 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 12 
E-mail címe: szentes@katped.hu 

 

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


M e g h í v ó 
1-8. évfolyamon tanító angoltanárok szaktárgyi képzése 

a nyelvtanárok számára szervezett tematikus nap keretében 

Időpont: 2019. november 25. hétfő, 1000 – 1455 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A rendezvény programja: 
Nyelvtanítás a 21. században 

1000 – 1005 Megnyitó 
BARCSÁK MARIANNA intézetvezető 

1005 – 1200 Plenáris előadás: 
Készségfejlesztés tanulóknak és tanároknak 

Az előadás első része a készségfejlesztés kihívásait járja körbe, azaz, hogy hogyan léphetünk tovább a „ha többet 
gyakoroljuk, akkor majd jobban megy” gondolkodásmódon. A résztvevőkkel néhány olyan tipikus készségfejlesztési 
feladatot tervezünk újra, mint a képinterjú, a vita vagy a prezentáció. Ezek alapján egyéb órai tevékenységeket is 
felfrissíthetünk, hogy eredményes és motiváló legyen a készségfejlesztés folyamata. A foglalkozás második részében 
egy fontos tanári készséget veszünk szemügyre: a kérdésfeltevést. Vajon miért kérdezünk az órán, jól kérdezünk-e és 
ha jó maga a kérdés, jól fogadjuk-e a tanulók válaszát? Hogyan tudjuk maximálisan kiaknázni a kérdések adta 
lehetőségeket, hogy saját kérdezési technikánk mellett tanulóink 21. századi készségeit is erősítsük? 

Előadó: ENYEDI ÁGNES tanárképző tréner 

1200 – 1225 Gyökereink nyomában – Bibliai eredetű szólások és közmondások – kiállítási 
megnyitó 
Előadó: KŐRÖSINÉ DR. MERKL HILDA

1225 – 1255 Szendvicsebéd 

Általános iskolai angoltanárok szekciója: 
12

55 – 13
55 Christmas desserts 

Előadó: POROS ANDREA MED, tanársegéd 
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 

13
55 

– 14
55 Santa's busy elves 

Előadó: KÁMÁNNÉ VAJDA ILDIKÓ MA, mentor, munkaközösség-vezető 
Áldás Utcai Általános Iskola 

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 középiskolai angoltanárok szekcióját TRENTINNÉ DR BENKŐ ÉVA tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 

A helyszín megközelíthető: 
a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, majd a Deák 
tértől, ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföld vasútállomástól 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. 

Ügyintéző: Rajkányi Lajosné 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
E-mail címe: rajkanyi@katped.hu

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


 

 
 

M e g h í v ó 

1-8. évfolyamon tanító némettanárok szaktárgyi képzése a 
nyelvtanárok számára szervezett tematikus nap keretében 

Időpont: 2019. november 25. hétfő, 1000 – 1455 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A rendezvény programja: 
Nyelvtanítás a 21. században 

1000 – 1005 Megnyitó 
BARCSÁK MARIANNA intézetvezető 

1005 – 1200 Plenáris előadás: 
 Készségfejlesztés tanulóknak és tanároknak 

Az előadás első része a készségfejlesztés kihívásait járja körbe, azaz, hogy hogyan léphetünk tovább a „ha többet 
gyakoroljuk, akkor majd jobban megy” gondolkodásmódon. A résztvevőkkel néhány olyan tipikus készségfejlesztési 
feladatot tervezünk újra, mint a képinterjú, a vita vagy a prezentáció. Ezek alapján egyéb órai tevékenységeket is 
felfrissíthetünk, hogy eredményes és motiváló legyen a készségfejlesztés folyamata. A foglalkozás második részében 
egy fontos tanári készséget veszünk szemügyre: a kérdésfeltevést. Vajon miért kérdezünk az órán, jól kérdezünk-e és 
ha jó maga a kérdés, jól fogadjuk-e a tanulók válaszát? Hogyan tudjuk maximálisan kiaknázni a kérdések adta 
lehetőségeket, hogy saját kérdezési technikánk mellett tanulóink 21. századi készségeit is erősítsük? 

Előadó: ENYEDI ÁGNES tanárképző tréner 
 

1200 – 1225 Gyökereink nyomában – Bibliai eredetű szólások és közmondások – kiállítási megnyitó 
Előadó: KŐRÖSINÉ DR. MERKL HILDA 

1225 – 1255 Szendvicsebéd 
1255 – 1500 1-8. évfolyamon tanító némettanárok szekciója: 

 Dramapädagogik - Wir basteln eine Geschichte. 
Élmény alapú nyelvtanítás dráma módszerekkel korosztályok és tudásszintek figyelembevételével. Hogyan 
varázsoljuk izgalmassá az órákat, s tegyük érdekeltté gyerekeinket a közös (szöveg)alkotásban? 

1-2. osztály: radírtechnika 
3-4. osztály: képfolyam 
5-6. osztály: Mit is láttunk? Kötött szöveg eljátszása, értelmezése, reprodukálása 
7-8. osztály: "izgalmas" tárgyak használata..."Was ist geschehen?" 

Előadó: KUSZMANN NÓRA drámapedagógus 
Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 

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. 

Az 1-8. évfolyamon tanító némettanárok szekcióját 
NÉMETHNÉ GÁLVÖLGYI MÁRIA tantárgygondozó vezeti. 

A helyszín megközelíthető: 
a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, majd a Deák 
tértől, ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval 

a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy a 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. 
A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok 

részletesen olvashatók. 
 

  

 
 

Ügyintéző: Rajkányi Lajosné 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
E-mail címe: rajkanyi@katped.hu 
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http://www.katped.hu/
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Ügyintéző: Dr. Mártonné Sárossy Mónika 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 33 
E-mail címe: monika@katped.hu  
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MEGHÍVÓ 
 

Ének -zene 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 

 

Időpont: 2019. november 27. szerda, 955-1415 óra 
Helyszín: Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola 

Bárdos terem 
1122 Budapest, Csaba u. 16/c 

 
 

A rendezvény programja: 
 

Játék a zenével 
 

  955 – 1040  Bemutatóóra (2. osztály) 
Tanít:  BLAZSEK ANDREA 

     énektanár, tantárgygondozó 
 

1050 – 1135  Bemutatóóra (4. osztály 
Tanít:  BLAZSEK ANDREA 

     énektanár, tantárgygondozó 

1135 – 1200  Szünet 
 

1200 – 1230  Óramegbeszélés 
Vezeti:  BLAZSEK ANDREA  

tantárgygondozó  
 

1230– 1415  Játék a zenével 
Az előadó három kiadványon keresztül a zenei képességfejlesztés játékos 
ötleteit nyújtja. 
A bemutatásra kerülő Énekeljünk két szólamban című kiadvány a helyszínen 
megvásárolható lesz. 

   Előadó:  DR. KISMARTONY KATALIN 
   az ELTE TÓK egyetemi docense, tankönyvíró, karnagy 

 
 

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 
 

LearningApps, azaz Tankocka  
Interaktív és multimédiás oktatási tananyagelemek összeállítása egyszerűen 

Szakmai képzés tanárok, tanítók számára 
Időpont: 2019. november 27. 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 
     KAPCZÁR KRISZTINA 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. 
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MEGHÍVÓ 
 

Matematika II.  
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 

 

Időpont: 2019. november 28. csütörtök, 1000-1500 óra 
Helyszín: Reménység Katolikus Általános Iskola 

1196 Budapest, Petőfi u. 56. 
 

 

A rendezvény programja: 
 

Nem csak játék a játék - Miért jók és mire használhatók a társasjátékok matematikaórán? 
 

1000 – 1045  Bemutatóóra (4. osztály) 
Tanít:  KONDÁS BALÁZS 

     tanító, igazgatóhelyettes 
 

1100 – 1145  Bemutatóóra (1. osztály) 
Tanít:  KOCSIS ERZSÉBET BERNADETT 

     tanító 
 

1145 – 1215 Szünet 
 

 

1215 – 1300 Tapasztalatcsere, óramegbeszélés 
   Vezeti:  NAGY ILDIKÓ ORSOLYA  

tantárgygondozó 
 

1300– 1500 Nem csak játék a játék - Miért jók és mire használhatók a társasjátékok 
matematikaórán? 
Az előadó az elmúlt években ötleteinek, feladatainak, digitális tananyagainak százait 
osztotta meg a kollégákkal. Most saját készítésű társasjátékait mutatja be, melyekkel 
élvezetesebb és hatékonyabb a matematikatanulás. 

 

Előadó: DÉRNÉ VERESEGYHÁZY ERIKA  
  tanító, tananyagfejlesztő, digitálistananyag fejlesztő 

 

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. 
Felújítás: A 3-as metró a Nagyvárad tértől pótlóbuszokkal közlekedik! A Határ útnál kell leszállni a buszról, az 
aluljárón át közelíthető meg a 42-es villamos. 
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 
 

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

 

Időpont: 2019. december 3. kedd, 1000-1430 óra 
Helyszín: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

Új cím: 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé u. 3 
 

A rendezvény programja: 
 

Az írás képességének fejlesztése 
 

Az olvasás és az írás képességének elsajátítása kulcs az önálló tanuláshoz, majd pedig a mindennapi életben való 
boldoguláshoz. A modern világban lassan háttérbe szorul a kézírás, az egyéni íráskép, ám mégsem kerülhetjük meg azt a 
tényt, hogy az írás megfelelő elsajátítása nélkülözhetetlen a tanulók megfelelő fejlődése érdekében. Éppen ezért kellő 
figyelmet kell fordítani ennek a területnek a megfelelő fejlesztésére, tanítására. A harmadik évfolyamon a biztos, 
lendületes írás elsajátításához szükséges alapkészségek átgondolt és egymásra épülő rendszerén keresztül folytatják az 
írás jelrendszerének megerősítését. Ezen az évfolyamon is szem előtt kell tartanunk tanulóin életkori sajátosságait, de az 
egyéni igényeket is figyelembe kell vennünk, hogy lendületesen, tetszetős írásképpel dolgozzanak. 

 

1000 – 1045  Bemutatóóra (1. osztály, írás) 
Tanít:  HALMYNÉ HUSZTI MÁRIA 

     tanító 
 

1100 – 1145  Bemutatóóra (3. osztály, írás) 
Tanít:  KISSNÉ RÓZSAVÖLGYI PETRA 

     tanító 
 

1145 – 1215 Szünet 
 

 

1215 – 1300 Óramegbeszélés, tapasztalatcsere 
   Vezeti:  RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA  

 

1300 – 1430 Íráselemek vázolásának és az írott betűk írásának játékos gyakorlása az 
első osztályban 
Előadó: DR. KÁNNAINÉ IVONY ANNA 
 tanító, mesterpedagógus, 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. 
Változás: Az iskola alsó tagozata új helyre költözött! 
A helyszín megközelíthető: a Keleti pályaudvartól a 178-as busszal az Ág utcáig vagy az 5-ös busszal az Alagút utcáig, 
onnan gyalog, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Ferenciek tere megállóig, onnan a 178-as busszal az Ág utcáig 
vagy az 5-ös busszal az Alagút utcáig, onnan gyalog, a Déli pályaudvartól 8 perc séta : 642 m. 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: 2019. december 5. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Budapesti Ward Mária Általános Iskola 

1056 Budapest, Irányi utca 3. 
 

 

A rendezvény programja: 
 

Alkotó gyermek- alkotó élet; a kézművességtől a mozgóképig 

 

1000 – 1100 Bemutatóórák 
Bepillantás az alsó tagozatos technika órákra karácsonyi ajándékkészítés 
témában 
 
 

1115 – 1300 Új vagy ritkábban használt kézműves technikák (kosárfonás, 
selyemfestés stb.) megismerése, kipróbálása. Üres kézzel senki nem 
megy haza:-) 
(Ehhez várjuk a képzésen résztvevők ötleteit, kívánságait is: milyen 
technikával ismerkednének meg, mit próbálnának ki, mert már régen 
vágynak rá, de nem volt lehetőségük eddig rá. A képzésre jelentkezőket 
ezzel a kérdéssel majd megkeressük.) 
 

1300 – 1330 Szünet      

1330 – 1430 A mozgókép előzményei - kétfázisos animációk 
Előadás és foglalkozás: HÜRKECZ GYÖNGYI tantárgygondozó 

  
 

Kérjük, hogy a résztvevők ceruzát, ollót, 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 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. 
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Meghívó  
 

mesterpedagógus minősítésre készülő  pedagógusok  számára  
 

a MESTERPÁLYÁZAT VÉDÉSE  

című SZAKMAI MŰHELYNAPRA 
 

A KÉPZÉS LÉTSZÁMKORLÁTOS! A szakmai műhelynapra 15 főt tudunk fogadni. 

 

Időpont: 2020. január 9. csütörtök, 1000 –1430 óra 

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

 

A rendezvény programja: 

 

Műhelynapot szervezünk azon pedagógusok számára, akik 2019-ben mesterpedagógus minősítésre 

jelentkeztek, bekerültek a 2020. évi minősítési tervbe, és mesterpályázatukat november 25-éig 

feltöltötték az OH informatikai rendszerébe.  

A műhelynap kiemelt témája: a mesterpedagógus pályázat bemutatása és védése. 

 

• Jogszabályi háttér áttekintése 

• Útmutató a mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz c. OH-kiadványnak a védés, 

valamint a mesterprogram megvalósítása szempontjából releváns szakaszainak áttekintése 

• Kérdések és válaszok  

• Tapasztalatmegosztás  

• Ötletek a ppt tartalmi és formai kialakításához  

 

A műhelynap ráépül a 2019. októberében szervezett „Felkészülés a mesterpedagógus minősítésre” c. 

képzésünkre. Azok a pedagógusok, akik ezen a képzésen részt vettek, a jelentkezés során elsőbbséget élveznek, 

de a fennmaradó helyekre várjuk más mesterpedagógus-jelöltek, illetve olyan érdeklődők jelentkezését is, akik 

tervezik a mesterpedagógus fokozat megszerzését. 
 

A szakmai műhelynapot vezetik: 
 

A  K A T O L I K U S  P E D A G Ó G I A I  I N T É Z E T  S Z A K T A N Á C S A D Ó I  
 

 

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/
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