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BEVEZETÉS A PEDAGÓGUS I. PORTFÓLIÓ ÍRÁSÁBA 
 

Online előadás és konzultációs lehetőség  
minősítésre készülő pedagógusok számára 

 
A programra a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 

 

Időpont: 2020. október 1. csütörtök 1400 – 1600      

 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 
A program célja, hogy előadás keretében megismertessük az érdeklődő pedagógus-gyakornokokat az e-portfólió 
lényeges elemeivel, formai és tartalmi követelményeivel. Bemutassuk a résztvevőknek a portfólió 
dokumentumaihoz tartozó reflexiók jellemzőit; segítséget kapjanak a pedagógusportfóliójuk igényes 
elkészítéséhez. Az előadást követő konzultációk során személyes, szakmai kérdéseikre is válaszoljunk és igény 
esetén szaktanácsadói támogatást nyújtsunk. 
 
Az előadás témái: 
 

• 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  
• Reflexió 

 
Konzultációs lehetőség:  
 
Általános kérdéseiket az előadás során tehetik fel a résztvevők. Az előadást követően szakos szaktanácsadók 
bevonásával biztosítunk lehetőséget online személyes konzultációra egy későbbi, egyénileg egyeztetett 
időpontban.    
 

A részvétel feltételei: 
• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 
• fülhallgató 
• saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell adni 

 

A programot vezetik: 
A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 

 

A program felelőse: 
Bálint  Erzsébet- pedagógiai szakértő,  mérés-értékelés pedagógiai  terület  

 
A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki, amelyet elektronikus formában küldünk meg.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a programon való részvétel a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 
továbbképzésébe NEM SZÁMÍTHATÓ BE! (Vö. 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet) 

 
Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni.  

Ebben az esetben várólistára kerülés végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken. 
 

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

Kalandozások Betűország felé,  
avagy a hatékony óvoda-iskola átmenet biztosítása az új Nat tükrében 

 
A képzési napot ajánljuk minden 1. osztályban tanító és minden érdeklődő pedagógus számára. 

 
Időpont: 2020. október 2. péntek, 1400 – 1630 óra 

Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 
A részvétel feltételei:  

- kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop, 
- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, 

- a képzés létszámkorlátos: 20 főt tudunk fogadni. 
: 

A képzést vezeti: 
KOÓSNÉ SINKÓ JUDIT 

   mestertanár,  
ELTE Tanító - és Óvóképző Kar,  
Magyar nyelvi és irodalmi tanszék 

 
A rendezvény programja:  

 
1400 – 1500  Nat 2020, tantervi változások 
 A hatékony fejlesztés lehetőségei  
1500 – 1515  Szünet 
1515 – 1630  A beszéd és kommunikáció fejlesztése (interaktív blokk) 

• Általános képességfejlesztés 
• Olvasás – és írástanítást előkészítő fejlesztő játékok 

A játékok gyakorlásához kérjük, hogy a résztvevők készítsenek elő  
• egy maroknyi gombot  
• néhány csipeszt 
• 2-3 függönykarikát 

Játékgyűjtemény 
• figyelemfejlesztés 
• emlékezet fejlesztése 
• ritmuskészség fejlesztése 
• finommotorika fejlesztése 
• relációs szókincs fejlesztése. 

 
A képzés 3* 45 perces kontakt órából és a képzés során kiadott 2* 45 percnyi egyéni munkából 
áll, aminek megvalósítását és számonkérését az előadó a képzési napon egyezteti a résztvevőkkel. 
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, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA TANTÁRGYGONDOZÓ  

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3007 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/
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M e g h í v ó 

 
Iskola - és Óvodapszichológusok szupervíziós napja – 

műhelynap  
A képzési napot ajánljuk minden intézményünkben dolgozó pszichológus kollégának és 

mentálhigiénés munkát is végző pedagógusnak. 
 

Időpont: 2020. október 5. hétfő, 1400 – 1630 óra 
 

Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 
A részvétel feltételei:  

- kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop, 
- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, 

- a képzés létszámkorlátos, 15 főt tudunk fogadni. 
 

 
Téma: 

Lelki immunitásunk 
Kihívások egy megváltozott helyzetben 

 
 
A foglalkozás leírása: 
Szupervíziós alkalmunkon a következő kérdésekkel, témákkal foglalkozunk:  
Mit tanultam a karantén időszakban? Ezt hogyan építem bele a munkámba?  
Hogyan őrzöm meg lelki stabilitásomat a megváltozott körülmények között? 
Hogyan maradok hatékony?? 
 
A képzés 3 * 45perces kontakt órából és a képzés során kiadott 2 * 45 percnyi egyéni munkából 

áll, aminek megvalósítást és számonkérést a trénerek a képzési napon egyeztetik a résztvevőkkel.  
 

 
Vezetők: 

 
Kovács Gábor 

tanácsadó szakpszichológus,  
iskolapszichológus, 

erőszakmentes kommunikációs társtréner 
 

Zsupán Péter 
tanácsadó szakpszichológus,  

iskolapszichológus, 
tréner, pszichodramatista 

 
Közben rövid szünet.   

 
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. 

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

 

http://www.katped.hu/
mailto:szentes@katped.hu
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BEVEZETÉS A PEDAGÓGUS II. PORTFÓLIÓ ÍRÁSÁBA 

Online előadás és konzultációs lehetőség  
minősítésre készülő pedagógusok számára 

 
A programra a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 

 

Időpont: 2020. október 8. csütörtök 1400 – 1600   
 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

A program célja, hogy előadás keretében megismertessük az érdeklődő pedagógusokat az e-portfólió lényeges 
elemeivel, formai és tartalmi követelményeivel, segítséget kapjanak a pedagógusportfóliójuk igényes 
elkészítéséhez. Az előadást követő konzultációk során személyes, szakmai kérdéseikre is válaszoljunk és igény 
esetén szaktanácsadói támogatást nyújtsunk. 
 
Az előadás témái: 
 

• 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  

 

Konzultációs lehetőség:  
 
Általános kérdéseiket az előadás során tehetik fel a résztvevők. Az előadást követően szakos szaktanácsadók 
bevonásával biztosítunk lehetőséget online személyes konzultációra egy későbbi, egyénileg egyeztetett 
időpontban.    
 

A részvétel feltételei:  
 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 
• fülhallgató 
• saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell adni 

 

A programot vezetik: 
 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 
 

A program felelőse: 
 

Bálint  Erzsébet- pedagógiai szakértő,  mérés-értékelés pedagógiai  terület  
 

A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki, amelyet elektronikus formában küldünk meg.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy a programon való részvétel a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 

továbbképzésébe NEM SZÁMÍTHATÓ BE! (Vö. 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet) 
 

Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni.  
Ebben az esetben várólistára kerülés végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken. 

 

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

A  s t r e s s z  é s  é n  –  w o r k s h o p  t a n í t ó k  s z á m á r a    

A képzési napot ajánljuk az általános iskolai tanítók és minden érdeklődő számára. 
 
 

Időpont: 2020. október 12 hétfő, 1400 – 1630 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

A részvétel feltételei:  
- kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop, 

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, 
- a képzés létszámkorlátos, 12 főt tudunk fogadni. 

 
 

Téma: 
 

85 éve, hogy a stressz fogalma bekerült a köztudatba. De mit lehet róla tudni ma, a 21. század elején?  
Mi az és hogyan hat ránk?  
Mi minden múlik azon, hogyan vélekedünk róla?  
Miként függ össze életminőségünkkel és az érték-vezérelt élettel? 
És mit tehetünk annak érdekében, hogy a benne lévő erőt a javunkra fordítsuk? 

 
Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a workshopon, miközben lehetőséget teremtünk arra, hogy ki-ki 
felülvizsgálja a számára legfontosabb stressztényezők szerepét és a benne rejlő lehetőségeket az 
életében. 
 
Az workshopon előadás, egyéni és kiscsoportos munka váltogatják egymást, a jelentkezők aktív 
részvételére számítunk.  
A képzés 3 * 45perces kontakt órából és a képzés során kiadott 2 * 45 percnyi egyéni munkából 
áll. 3 órás Zoomos workshophoz, ezért kérjük a résztvevőket, hogy fülhallgatóval, mikrofonnal és 
kamerával kapcsolódjanak be a képzésbe. 
Az egyéni munka megvalósítását és számonkérését a tréner a képzési napon egyezteti a 
résztvevőkkel. 

 
 A műhely vezetője: 

FORIÁN- SZABÓ KINGA  
 

középiskolai tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, tréner és csoportcoach 
 

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. 

 

Ügyintéző: Szentes Judit 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3012 
E-mail címe: szentes@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/
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M e g h í v ó  

A Mesepedagógia lehetőségei az első osztályban és az alsó 
tagozaton 

 
A képzési napot ajánljuk az általános iskola első osztályában tanító és minden érdeklődő 

pedagógus számára. 
 
 

Időpont: 2020. október 14. szerda 1400-1630 óra  
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló képzés 

A részvétel feltételei:  
- kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop, 

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, 
- a képzés létszámkorlátos, 15 főt tudunk fogadni. 

 
A képzési napot vezeti:  

BAJZÁTH MÁRIA 
NÉPMESEKINCSTÁR MESEPEDAGÓGIAI MŰHELY VEZETŐJE, MESEPEDAGÓGUS 

 
A rendezvény programja:  

 
1400 – 1445       A Népmesekincstár mesepedagógia eszközei és módszerei az előkészítő szakaszban  

• Népmesék, népköltészeti alkotások szerepe és a bennük rejlő alapozó,  
fejlesztő lehetőségek, hatásai 

• Rituális és spontán mesélés 
• Tantárgyi kapcsolatok 

1455 – 1540  Hogyan, mit, mikor meséljünk a különböző tanórákon?  
• Hogyan kapcsolhatók a népköltészeti alkotások az egyes tantárgyakhoz? 
• Népmesekincstár mesepedagógia eszközei és módszerei a környezetismeret,  

a matematika, az írás és a testnevelés órák szolgálatában 
                                                   

1545 – 1630           Komplex saját élményű meseóra    
 

A képzés zárása: 
 A résztvevők a képzésen elhangzott ötletek közül, egyet, saját osztályukban megvalósítanak, és 
összegzik tapasztalataikat, valamint saját jó gyakorlataik közül egyet leírnak.  A téma kapcsán, maximum 
1 gépelt A/4 oldal terjedelemben várjuk a záródolgozatokat, a képzéstől számított 14 napon belül.  
    

 
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, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA TANTÁRGYGONDOZÓ  
 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta  
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3007 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/
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M e g h í v ó  

Kreatív médiaműveltség és médiatudatosság kisiskolás korban 
 

A képzési napot ajánljuk általános iskolai tanítóknak és minden érdeklődő pedagógus számára. 
 

Időpont: 2020. október 15. csütörtök, 1400 – 1630 óra 
 

Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 
A részvétel feltételei:  

- kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop, 
- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, 

- a képzés létszámkorlátos, 15 főt tudunk fogadni. 
 
 

A rendezvény programja:  
Az új NAT követelményrendszere alapján, a kerettantervi leírásoknak megfelelően a mozgóképi 

szövegek értelmezése kreatív, innovatív szemléletű, élményközpontú gyakorlati tevékenységekben. 
Kiemelten technika és rajz órákon hasznosítható bemutató feladatokkal. 

 
A képzés tematikája: 

• Mozgóképi szövegek értelmezése, elemzése a vizuális kifejezőeszközök használatának 
megfigyelésével és alkalmazásával az egyéni alkotásokban.  

• Mozgóképi megjelenések egyéni elképzelés alapján történő átértelmezése. 
• A környezetünkben fellelhető anyagok, kiemelten papírok alkalmazásával formaképzés és 

téralkotás. 
 

 
A képzés 3 * 45 perces kontakt órából és a képzés során kiadott 2* 45 percnyi egyéni munkából 
áll, aminek megvalósítását és számonkérését az előadó a képzési napon egyezteti a résztvevőkkel. 
 

A képzési napot vezeti: HÜRKECZ GYÖNGYI 
a Katolikus Pedagógiai Intézet Tehetséggondozás és Művészetek területek szaktanácsadója,  

a kecskeméti Piarista Gimnázium tanára 
 

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, amelyet elektronikusan küldünk el. 
 

A képzési nap felelőse: RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA tantárgygondozó  
 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3007 
E-mail címe: reszegi.bea@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/
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FELKÉSZÜLÉS A MESTERPEDAGÓGUS MINŐSÍTÉSRE  
 

Online előadás és konzultációs lehetőség  

mesterpedagógus minősítésre készülő pedagógusok számára 
 

A programra a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 
 

Időpont: 2020. október 15. csütörtök 1400 – 1700    

 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

A program célja, hogy előadás keretében megismertessük az érdeklődő pedagógusokat a mesterpályázat lényeges 

elemeivel, a mesterpedagógus kompetenciáival, tevékenységeivel, a minősítés folyamatával és 

dokumentumaival, valamint az értékelési elveivel. Az előadást követő konzultációk során személyes, szakmai 

kérdéseikre is válaszoljunk és igény esetén szaktanácsadói támogatást nyújtsunk. 

 

Az előadás (2x45 perc) témái: 
 

• A mesterpedagógus kompetenciái 

• A mesterpedagógus tevékenységei 

• A minősítés folyamata, dokumentumai 

• Értékelés az eljárás során 

• Szakértői, szaktanácsadói tevékenység  

• A mesterprogram megújítása 

 

Konzultációs lehetőség (2x45 perc):  
 

Általános kérdéseiket az előadás majd a tapasztalatmegosztással egybekötött konzultáció során tehetik fel a 

résztvevők. A programot követően mesterminősítésben jártas szaktanácsadók bevonásával biztosítunk 

lehetőséget online személyes konzultációra egy későbbi, egyénileg egyeztetett időpontban.    

 

A részvétel feltételei:  
 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 

• fülhallgató 

• saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell adni 
 

A programot vezetik: 
 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói  
 

A program felelőse: 
 

Bálint  Erzsébet- pedagógiai szakértő,  mérés -értékelés pedagógiai  terület  

 

A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki, amelyet elektronikus formában küldünk meg.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a programon való részvétel a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 

továbbképzésébe NEM SZÁMÍTHATÓ BE! (Vö. 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet) 

 

Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni.  

Ebben az esetben várólistára kerülés végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken. 

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

Internetbiztonság 
 

A képzési napot ajánljuk minden általános- és középiskolai pedagógus (tanár és tanító) és minden 
érdeklődő számára. 

 
Időpont: 2020. október 16. péntek, 1330 – 1700 óra 

Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 
A részvétel feltételei:  

- kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop, 
- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, 

- a képzés létszámkorlátos, 25 főt tudunk fogadni. 
 

A rendezvény programja:  
 

1330 – 1500  Digitális 1X1: Kalandozások az applikációk, az influencerek és számítógépes 
játékok világában: 

• TikTok, Instagram, Snapchat, Discord, Messenger és többiek, avagy mit, hogyan és 
mire használnak a mai fiatalok? 

• Kik azok az influencerek és mit csinálnak? 
• Biztonságos tartalomelőállítás és pozitív médiaszokások kialakítása. 
• Mivel és miért játszanak a mai fiatalok? (PEGI, játékfüggőség, gamifikáció) 

 
1530 – 1700  Az online bántalmazás (cyberbullying) és megjelenési formáinak bemutatása. 

Jogkövetkezmények. 
• Digitális házirend és egy egészséges digitális környezet kialakítása (digitális diéta, 

digitális detox, FOMO, képernyőidő, digitális képességfejlesztés) 
• Kérdések, jó gyakorlatok bemutatása és megosztása, szak-és szépirodalom 

megismerése. 
 

A képzés 4 * 45 perces kontakt órából és a képzés során kiadott 1* 45 percnyi egyéni munkából 
áll, aminek megvalósítást és számonkérést a tréner a képzési napon egyezteti a résztvevőkkel. 
 

A képzési napot vezeti: DR. BARACSI KATALIN   
családjogi szakjogász, internetbiztonsági oktató-szakértő, rendészeti tréner, 2012-ig a Kék Vonal Gyermekkrízis 

Alapítvány önkéntes gyerekjogásza. 2009-től szakértő tréner az EU Biztonságos Internet Programjában. 
Közben szünet: 
kb. 1500–1530 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, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: SZENTES JUDIT tantárgygondozó  
 

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

 

http://www.kpszti.hu/
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Pedagógus személyiség – műhelynap  

A képzési napot ajánljuk az minden pedagógusnak: óvodában, alsó- és felső tagozaton vagy 
középiskolában, különösen, akik az Iskolai Közösségi Szolgálat koordinátorai, a 

diákönkormányzatot segítő pedagógusok, osztályfőnök, csoportvezetők, szabadidő szervezők, 
gyermek- és ifjúságvédelemi felelősök. 

 
Időpont: 2020. október 19. hétfő, 1400 – 1630 óra 

 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

A részvétel feltételei:  
- kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop, 

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, 
- a képzés létszámkorlátos, 15 főt tudunk fogadni. 

 
Téma: 

Lelki immunitásunk 
Kihívások egy megváltozott helyzetben 

 
A képzési napot ajánljuk minden általános- és középiskolai tanár és minden érdeklődő számára. 

 
A foglalkozás leírása: 
Szupervíziós alkalmunkon a következő kérdésekkel, témákkal foglalkozunk:  
Mit tanultam a karantén időszakban? Ezt hogyan építem bele a munkámba?  
Hogyan őrzöm meg lelki stabilitásomat a megváltozott körülmények között? 
Hogyan maradok hatékony?? 
 
 
A képzés 3 * 45perces kontakt órából és a képzés során kiadott 2 * 45 percnyi egyéni munkából 

áll, aminek megvalósítást és számonkérést a trénerek a képzési napon egyeztetik a résztvevőkkel.  
 

 
KOVÁCS GÁBOR 

Vezetők:  
 

ZSUPÁN PÉTER 
tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, 

erőszakmentes kommunikációs társtréner 
tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, 

tréner, pszichodramatista 
 

Közben rövid szünet.   
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. 

 

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

 

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

A  s t r e s s z  é s  é n  –  w o r k s h o p  t a n í t ó k  s z á m á r a  

A képzési napot ajánljuk az általános iskolákban tanítók és minden érdeklődő számára. 
 
 

Időpont: 2020. november 9. hétfő, 900 – 1130 óra 
 

Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 
A részvétel feltételei:  

- kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop, 
- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, 

- a képzés létszámkorlátos, 12 főt tudunk fogadni. 
 
 

Téma: 
 

85 éve, hogy a stressz fogalma bekerült a köztudatba. De mit lehet róla tudni ma, a 21. század elején?  
Mi az és hogyan hat ránk?  
Mi minden múlik azon, hogyan vélekedünk róla?  
Miként függ össze életminőségünkkel és az érték-vezérelt élettel? 
És mit tehetünk annak érdekében, hogy a benne lévő erőt a javunkra fordítsuk? 

 
Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a workshopon, miközben lehetőséget teremtünk arra, hogy ki-ki 
felülvizsgálja a számára legfontosabb stressztényezők szerepét és a benne rejlő lehetőségeket az 
életében. 
 
Az workshopon előadás, egyéni és kiscsoportos munka váltogatják egymást, a jelentkezők aktív 
részvételére számítunk.  
A képzés 3 * 45perces kontakt órából és a képzés során kiadott 2 * 45 percnyi egyéni munkából 
áll. 3 órás Zoomos workshophoz, ezért kérjük a résztvevőket, hogy fülhallgatóval, mikrofonnal és 
kamerával kapcsolódjanak be a képzésbe. 
Az egyéni munka megvalósítását és számonkérését a tréner a képzési napon egyezteti a 
résztvevőkkel. 

 
 A műhely vezetője: 

FORIÁN- SZABÓ KINGA  
 

középiskolai tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, tréner és csoportcoach 
 

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. 

Ügyintéző: Szentes Judit 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3012 
E-mail címe: szentes@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/
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Digitális átállás – lehetőségek az ének-zene órákon 
 

A képzési napot ajánljuk minden általános- és középiskolai ének szakos tanár számára. 
 

Időpont: 2020. november 10. kedd  
13.30 - 17.15 óra 

Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 
 

A részvétel feltételei:  
- kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop, 

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, 
 

A rendezvény programja:  
 

1230 – 1330 Bejelentkezés a Google Meet felületre 
 

1330 – 1500  Digitális átállás 
• Digitális platformok előnyei, nehézségei. Tapasztalatok megbeszélése. (Zoom, Google 

Meet/Classroom, Facebook csoport, Messenger csoport) 
• Google Classroom használata. (kurzus létrehozása, tanulók meghívása, a kurzus 

működése, tananyag rögzítése, visszajelzések, értékelések) 
• YouTube videók a digitális oktatásról, Classroom használatáról. 
• Digitális oktatást segítő eszközök, oldalak. 
• Kvíz - www.kahoot.com     

 
1500 – 1715  Online tartalmak használata az ének-zene órán 

• Tananyag feldolgozása: avagy a célok megfogalmazása 
• Gyerekdalok - animációval 
• Népzenei adatbázisok használata 
• Egy offline tanóra felépítése 
• Egy online tanóra felépítése 

 
A képzés online, 5 * 45 perces órából áll.  
 

A képzési napot vezeti: MÉSZÁROS BÉLA 
 

 
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, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: dr.TASNÁDINÉ HAJDU ÁGNES tantárgygondozó  
 

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/
http://www.kpszti.hu/
http://www.kahoot.com/
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Értékek és teremtésvédelem – szakmai nap 

A képzési napot ajánljuk minden általános- és középiskolai tanár és minden érdeklődő számára. 
 

Időpont: 2020. november 11. szerda, 1400– 1630 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

A részvétel feltételei:  
- kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop, 

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, 
- a képzés létszámkorlátos, 15 főt tudunk fogadni. 

 
 

Műhely témája: 
 
 

A műhely célja, hogy segítse a résztvevő pedagógusokat, hogy kreatív módokon 
reflektáljanak az őket motiváló értékekre a teremtésvédelem területén.  

A Fenntartható Fejlődési Célok fényében a Laudato Si’ enciklika tanulmányozása 
során a kollégáknak lehetősége nyílik arra, hogy kritikus módon összehasonlítsák e két 
alap dokumentumot és ennek nyomán rátekintésének az egyes célokban rejlő 
teremetésvédelem értékeke kiemelésére.  

A műhely munkaformája csoportmunka egyéni és közös reflexió kevés elméleti 
előadással.  

A képzés 3 * 45perces kontakt órából és a képzés során kiadott 2 * 45 percnyi 
egyéni munkából áll, aminek megvalósítást és számonkérést a trénerek a képzési 
napon egyeztetik a résztvevőkkel. 

 
A műhelyt vezetik: 

SZENTES JUDIT és SZONTHÁG KATALIN 
a Katolikus Pedagógiai Intézet 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. 

 

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

 

http://www.kpszti.hu/
mailto:szentes@katped.hu
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A képzési napot ajánljuk minden általános- és középiskolai pedagógus (tanár és tanító) és minden 
érdeklődő számára. 

 
 

Ismerd meg a Hashtag.school - t! 
 
 

Időpont: 2020. november 26. csütörtök, 1400 – 1630 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

A részvétel feltételei:  
- kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop, 

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, 
- a képzés létszámkorlátos, 50 főt tudunk fogadni. 

 
A képzési napot vezeti: 

PRIEVARA TIBOR 
Gimnáziumi tanár, a #school rendszer szakmai vezetője, a TanárBlog szerkesztője 
SuliNetwork díjas, 2015-ben a Digitális Pedagógia Nagykövete első díjazottja. 

Több pedagógiai sikerkönyv szerzője. 
 

A rendezvény programja:  
A digitális pedagógia sokáig szerényen toporgott a küszöbön, majd márciusban berúgta az ajtót és 

világossá tette, hogy innentől minden megváltozik. A kérdés az, hogy milyen irányban? Az 
előadáson egy gyakorlati megoldást mutatunk be egy lehetséges, működő és élhető digitális oktatási 

rendszer sikeres bevezetésére.  
 
 

 
A képzés 3 * 45 perces kontakt órából és a képzés során kiadott 2* 45 percnyi egyéni munkából 
áll, aminek megvalósítását és számonkérését a tréner a képzési napon egyezteti a résztvevőkkel. 
 

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, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: NAGY ILDIKÓ ORSOLYA tantárgygondozó  
 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta  
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3007 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/
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P e d a g ó g u s  l e l k i  e g é s z s é g  t á m o g a t á s a  
m ű h e l y m u n k a  

 
A képzési napot ajánljuk valamennyi intézménytípusban dolgozó pedagógus (óvónő, tanító, tanár) 

és minden érdeklődő számára. 
 

Időpont: 2020. november 27. péntek, 1400 – 1630 óra 
 

Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 
A részvétel feltételei:  

- kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop, 
- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, 

- a képzés létszámkorlátos, 12 főt tudunk fogadni. 
 

Téma: 

Mit is jelent a lelki egészség? Mit teszünk és mi mindent tehetünk lelki egészségünk érdekében? Mennyire 
múlik ez rajtunk, életkörülményeinken, társadalmi berendezkedésünkön? 

A műhelymunka alkalmával elméleti és gyakorlati bevezetést kapnak a résztvevők a következő 
témacsoportokba: 

• Az iskolai mentálhigiéné koncepciója - A lelki egészségvédelem jelentése, jelentősége, fogalmai - 
rövid bevezető 

• Mi segíti elő a lelki egyensúlyunk? Gyakorlatok 
• A pedagógusok lelki egészségvédelme ezen belül fontos területeket segítő modellek bemutatása és 

kipróbálás: fókuszban az érzelem reguláció és az indulat-kontroll területei 
• Megküzdési módjanink áttekintése, bővítése 

Az műhelymunkán előadás, egyéni és kiscsoportos munka váltogatják egymást, a jelentkezők 
aktív részvételére számítunk.  

 
A képzés 3 * 45perces kontakt órából és a képzés során kiadott 2 * 45 percnyi egyéni munkából 
áll. Az egyéni feladatokat, azok megvalósítását és számonkérését a tréner a képzési napon 
egyeztetik a résztvevőkkel. 

 A műhely vezetője: 
SZENTES JUDIT szaktanácsadó, lelkigondozó 

 
 

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. 

Ügyintéző: Szentes Judit 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3012 
E-mail címe: szentes@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/
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M e g h í v ó 

 
Alsó tagozaton tanító angoltanárok  

szaktárgyi továbbképzésére 
 
 

Időpont: 2020. november 30. hétfő, 1400 – 1630 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

 
A részvétel feltételei:  

- kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop, 
- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, 

- a képzés létszámkorlátos, 15 főt tudunk fogadni. 
 
 
 

Adventre hangolva 
 

Digitális lehetőségek az angol órán 1-6. osztályos tanulók számára 
 

 
14.00- 16.30 Online feladatok és játékok 

 
Előadó: KÁMÁNNÉ VAJDA ILDIKÓ BA, MA, munkaközösségvezető, mentor,  
               Áldás utcai Általános  Iskola nyelvpedagógusa 
          

A képzés 3 * 45 perces kontakt órából és a képzés során kiadott 1* 45 percnyi egyéni munkából áll, 
aminek megvalósítását és számonkérését a tréner a képzési napon egyezteti a résztvevőkkel. 
 

 
 

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 TRENTINNÉ DR. BENKŐ ÉVA tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk a KAPI szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusait.  

 
 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu 

 

http://www.katped.hu/
mailto:erdelyi.beata@katped.hu
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M e g h í v ó  

A  s t r e s s z  é s  é n  –  w o r k s h o p   

 
 

5 órás képzés 
 

A képzési napot ajánljuk az óvodák, általános és középiskolák pedagógusai (óvónők, tanárok és 
tanítók) és minden érdeklődő számára. 

 
 

Időpont: 2020. december 2. szerda, 1000 – 1500 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest Városligeti fasor 42. 

 
 

Téma: 
 

85 éve, hogy a stressz fogalma bekerült a köztudatba. De mit lehet róla tudni ma, a 21. század elején?  
Mi az és hogyan hat ránk?  
Mi minden múlik azon, hogyan vélekedünk róla?  
Miként függ össze életminőségünkkel és az érték-vezérelt élettel? 
És mit tehetünk annak érdekében, hogy a benne lévő erőt a javunkra fordítsuk? 

 
Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a workshopon, miközben lehetőséget teremtünk arra, hogy ki-ki 
felülvizsgálja a számára legfontosabb stressztényezők szerepét és a benne rejlő lehetőségeket az 
életében. 
 
Az 5 órás workshopon előadás, egyéni és kiscsoportos munka váltogatják egymást, a jelentkezők 
aktív részvételére számítunk. 

 
 A műhely vezetője: 

FORIÁN- SZABÓ KINGA  
 

középiskolai tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, tréner és csoportcoach 
 

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. 
Továbbképzéseink szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 

 

Ügyintéző: Szentes Judit 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3012 
E-mail címe: szentes@katped.hu 

 

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

 
 

 
 

A MESTERPÁLYÁZAT VÉDÉSE 
 

Online előadás és konzultációs lehetőség  
mesterpedagógus minősítésre készülő pedagógusok számára 

 
A programra a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 

 

Időpont: 2021. január 21. csütörtök 1400 – 1700 

         
Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 

 
A programot azon pedagógusok számára szervezzük, akik 2020-ban mesterpedagógus minősítésre jelentkeztek, 
bekerültek a 2021. évi minősítési tervbe, és mesterpályázatukat november 25-ig feltöltötték az OH informatikai 
rendszerébe. A műhelynap ráépül a 2020. októberében szervezett „Felkészülés a mesterpedagógus minősítésre” 
c. online programra. Azok a pedagógusok, akik ezen a képzésen részt vettek, a jelentkezés során elsőbbséget 
élveznek. Szintén elsőbbséget élveznek azok, akiknek a minősítésére áprilisig kerül sor. A többiek számára 2021. 
április 15-ére is meghirdettük a programot. A fennmaradó helyekre várjuk további mesterpedagógus-jelöltek, 
illetve olyan érdeklődők jelentkezését is, akik tervezik a mesterpedagógus fokozat megszerzését. 

 
A program 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  

 
Konzultációs lehetőség:  
 
Általános kérdéseiket az előadás majd a tapasztalatmegosztással egybekötött konzultáció során tehetik fel a 
résztvevők. A programot követően mesterminősítésben jártas szaktanácsadók bevonásával biztosítunk 
lehetőséget online személyes konzultációra egy későbbi, egyénileg egyeztetett időpontban.    
 

A részvétel feltételei:  
 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 
• fülhallgató 
• saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell adni 

 
A programot vezetik: 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 
 

A program felelőse: 
Bálint  Erzsébet- pedagógiai szakértő,  mérés-értékelés pedagógiai  terület  

 
A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki, amelyet elektronikus formában küldünk meg.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a programon való részvétel a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 
továbbképzésébe NEM SZÁMÍTHATÓ BE! (Vö. 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet) 

 
Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni.  

Ebben az esetben várólistára kerülés végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken. 

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

Általános iskolában tanító pedagógusok részére  
Időpont: 2021. február 10. szerda, 1000 – 1430 óra 

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

 
Téma: 

Bevezetés az erőszakmentes kommunikáció gyakorlatába 
Vezeti: 

RAMBALA ÉVA, 
a Nemzetközi Erőszakmentes Kommunikációs központ által akkreditált tréner 

 
Témakörök: 

• Hogyan fejezd ki a nemtetszésedet őszintén és kritika nélkül. 
• Mi rejtőzhet a bántó megjegyzések mögött? Hogyan tudod meglátni 

az embert bárkiben, függetlenül attól, milyen agresszíven kommunikál. 
• Hogyan fogadd a kritikát úgy, hogy a legtöbbet tanulj belőle. 
• A szeretet kifejezésének módjai. 

 
Az Erőszakmentes kommunikáció (EMK) szemléletmódjának megtanulásával: 
• Elsajátíthatsz egy kifejezésmódot, melynek alkalmazásával úgy veheted figyelembe 

diákjaid, barátaid, vagy főnököd igényeit, hogy közben a saját jóllétedért is kiállsz. 
• Megtanulhatod, hogyan alakítsd tanár – diák és munkahelyi konfliktusaidat békés 

párbeszéddé. 
• Az empátia gyógyító erejét megtapasztalva új megvilágításban láthatod kapcsolataidat, 

képes leszel felismerni az önmagad és mások érzelmeit kiváltó szükségleteket. 
Ennek ismeretében sokkal könnyebben fogod rendezni a konfliktusaidat. 

 
A képzés utolsó fél órájában az iskolai EMK tanításának tapasztalatairól megosztás. 

 
A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet legutóbbi módosítása értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 

120 órás továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről 
a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

A továbbképzést RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA tantárgygondozó szervezi. 
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 vasútállomástól 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.  

Továbbképzéseink szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 
 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu 

 

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

Konfliktusaink és kezelésük 
Konfliktuskezelés – asszertivitás tréning 

 
10 órás képzés  

 
A képzési napot ajánljuk valamennyi intézménytípusban dolgozó pedagógus (óvónő, tanító, tanár) 

és minden érdeklődő számára. 
 

Időpont: 2021. február 15., március 8. hétfő, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest Városligeti fasor 42. 

Az iskola "nem csak" munkahely, hanem sokszínű kapcsolódásaink terepe is. Szülőkkel, diákokkal, 
kollégákkal nap, mint nap együtt kell dolgoznunk az eredményes munka érdekében. Sok-sok 
szereplő, akik más-más elvárással, igénnyel, lehetőséggel, temperamentummal, erősséggel és 
gyengeséggel vesznek részt a mindennapi kommunikációban. Ezek a különbözőségek gyakran válnak 
konfliktusok forrásává, nehezítve a munkát, az együttműködést, és a személyes jóllét érzést is a 
mindennapokban. A tréning során konfliktusainkat vizsgáljuk: mit tanulhatunk róluk és belőlük 
magunkról és a környezetünkről. 

A képzés tematikája: 
A képzés során megismerkedünk a különböző konfliktuskezelési módszerekkel, azok hatásaival, és 
feltérképezzük a saját konliktuskezelési felhőnket, hogy rálássunk, mit csinálunk már most jól, és 
miben lenne érdemes még fejlődnünk. Megismerkedünk a hatékony konfliktuskezelés alapjaival, az 
asszertivitás fogalmával, valamint nehéz helyzetekben alkalmazható konkrét technikákat tanulunk 
és gyakorlunk, hogy kezelni tudjuk az olyan szituációkat is, amikor pl. elborít a düh vagy amikor 
nem merünk nemet mondani a másiknak. A gyakorlati képzés célja, hogy a mindennapi munkánk 
során gördülékenyebben tudjunk együttműködni másokkal, miközben tekintettel vagyunk saját 
magunkra is.  

A képzés módszertana:  
A 2 alkalmas tréning során az elméleti alapok mellett saját eseteinken tanulunk cselekvésorientált 
módon: megnézzük, mit és hogyan lehetne másként csinálni egy-egy szituációban. Mindezt 
biztonságos, elfogadó közösségben. A két nap témája egymásra épül, a képzés során a résztvevők 
aktív, nyitott jelenlétére számítunk. 

A műhely vezetője: FORIÁN- SZABÓ KINGA, középiskolai tanár, mentálhigiénés és 
szervezetfejlesztő szakember, tréner és csoportcoach 

 
 

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 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. 

Továbbképzéseink szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 

Ügyintéző: Szentes Judit 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3012 
E-mail címe: szentes@katped.hu 

 

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

 
Szakmai képzés óvódapedagógusok és alsó tagozatos tanítók számára 

 
Komplex hagyománypedagógia lehetőségei a néphagyomány egyes területein 

- műhelyfoglalkozás a Napra-forgó program alkotóival 
 

Időpont: 2021. február 19. péntek, 1000-1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

 

A szakmai nap programja 
 
 

• Az (óvodai) iskolai néphagyomány átadás elmélete röviden 
Mi lehet a szerepe a mai világban és a pedagógiai munkában? A néphagyomány azon tartalmainak összegyűjtése, 
amik a mai világban is fontos értékeket hordoznak, amik a néphagyomány létjogosultságát indokolják a modern 
életben, illetve pedagógiai munkában is. A résztvevők saját élményei, tapasztalatai. 

• A komplex hagyománypedagógia gyakorlata: a műveltségterületek közötti koncentráció megvalósítása a 
néphagyományhoz kapcsolódó témák feldolgozása során. 

• Tavaszi jeles napok:  
Gergely-nap, Sándor-József-Benedek, április 1., Szent György-nap, május 1., Pongrác-Szervác-Bonifác, pünkösd 
A tavaszi időszak jeles napjainak megismerése, a pedagógiai tartalmak, lehetőségek hozzákapcsolásával.  
A jeles napokhoz kapcsolódó  

• A húsvéti ünnepkör jeles napjainak (nagyböjt, virágvasárnap, húsvét, fehérvasárnap) szokásai, 
hagyományai 
A húsvéthoz kapcsolódó szokásvilág részletes megismerése, a szokások, hagyományok életkori sajátosságok 
szerinti csoportosítása. 

• A húsvéti szokásokhoz kapcsolódó pedagógiai tartalmak 
A húsvéthoz kapcsolódó népi játékok, népmesék, mondókák, rigmusok, népdalok, megismerése, a hozzájuk 
kapcsolódó fejlesztési területek áttekintése. 

• A húsvéthoz kapcsolódó komplex hagyománypedagógiai project közös feldolgozása. 
Levezetés: közös moldvai tánc  

A szakmai napot vezeti: 
CSEKE- MAROSI ESZTER és SZABÓNÉ KASZÁS VILLŐ 

A továbbképzés szervezője: RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA tantárgygondozó 
 

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

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 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. 

Továbbképzéseink szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu  

 
 

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

 
Szakmai képzés általános iskolában tanító és mindenden érdeklődő pedagógus  számára 

 
Autizmus spektrum zavar és az integráció kérdései 

 
 

            Időpont: 2021. február 24. szerda, 1000-1430 óra 
 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet  
 1068 Budapest Városligeti fasor 42. 

 
Előadó: Ecser Mónika gyógypedagógus 

az Autizmus Alapítvány munkatársa 
 

A hazai köznevelésben dinamikusan nő az autizmus spektrum zavarban érintett, jó képességű gyerekek száma, 
akik többségi intézményekben, óvodákban, általános iskolákban töltik mindennapjaikat. Az intézményekben 
dolgozó pedagógusok, szakemberek számos gyakorlati problémával szembesülhetnek nap mint nap.  
A képzés a gyakorlatban alkalmazható jó gyakorlatokat mutat be, ezzel is segítséget nyújtva mindazoknak, 
akiknek tanulócsoportjába autizmus spektrum zavarban érintett tanulók járnak. 
 
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 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, 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.  

Továbbképzéseink szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta  
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu 
  

 
 

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

 
 

 
 

INTÉZKEDÉSI TERV KÉSZÍTÉSE  
 

Online előadás és konzultációs lehetőség  
általános és középiskolai pedagógusok számára 

 
A programra a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 

 

Időpont: 2021. február 24. szerda 1400 – 1600   
     

 Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 
A program célja, hogy előadás keretében megismertessük az érdeklődő pedagógusokat az intézkedési terv 
műfajával, tartalmi és formai jellemzőivel, sablont adjunk intézkedési terv készítéséhez.  
  
Az előadás témái: 

 

• 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 

 
Konzultációs lehetőség:  
 
Általános kérdéseiket az előadás során tehetik fel a résztvevők. Az előadást követően szaktanácsadók 
bevonásával biztosítunk lehetőséget online személyes konzultációra egy későbbi, egyénileg egyeztetett 
időpontban.    
 

A részvétel feltételei:  
 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 
• fülhallgató 
• saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell adni 

 

A programot vezetik: 
 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 
 

A program felelőse: 
 

Bálint  Erzsébet- pedagógiai szakértő,  mérés-értékelés pedagógiai  terület  
 

A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki, amelyet elektronikus formában küldünk meg.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy a programon való részvétel a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 

továbbképzésébe NEM SZÁMÍTHATÓ BE! (Vö. 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet) 
 

Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni.  
Ebben az esetben várólistára kerülés végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken. 

 

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

Általános iskolában tanító pedagógusok szakmai napja 

MOZGÁSFEJLESZTÉS, PREVENCIÓ 
A tartó- és mozgásrendszer elváltozásainak megelőzése és oldása 

 
A helyes testtartás kialakítása, prevenciós és korrekciós gyakorlatok a hátizomzat 

erősítésére, mobolizására 
 

A képzést vezeti: BALÁZSNÉ BARASKÓ ÉVA 
 

TESTNEVELŐTANÁR, GYÓGYTESTNEVELŐ, 
TANTÁRGYGONDOZÓ SZAKTANÁCSADÓ 

Időpont: 2021. február 25. csütörtök 1000 – 1430 óra 

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

 
Helyes testtartásról akkor beszélhetünk, ha a test saját erői és testre ható külső erők között egyensúlyi állapot 
van. Sajnos ez az egyensúly gyakran megbomlik, és ennek következtében rossz, hibás tartás alakul ki. Már 
óvodás és kisiskolás korban is találkozhatunk „hanyag tartású” gyerekekkel, akiknél szemmel látható a helyes 
testtartáshoz képest az elváltozás. Cél ennek a megelőzése. 
A képzés fő feladata, hogy elméleti, gyakorlati, módszertani segítséget nyújtson a hátizomzat erősítését, 
mobilizálását illetően, és lehetővé tegye a változatos mozgásfejlesztést! 
 
A képzés tematikája:              
  -     A gerinc és a törzs deformitásai és funkcionális zavarai 
  -     A nyak és a törzs betegségei gyermekkorban 
  -     Videofilm „Mobilizáljunk, de hogyan?” 
  -     Módszertani ajánlás: mobilizáló, erősítő gyakorlatok 
  -    „Gondolkodjunk együtt!” - gyakorlatgyűjtemény 
 
A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet legutóbbi módosítása értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 

120 órás továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről 
a továbbképzés teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

A továbbképzést RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA tantárgygondozó szervezi. 
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, 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. 
Továbbképzéseink szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu 

 

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

Testnevelés 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók, testnevelők számára 

 

Időpont: 2021. február 25. 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 

 
 

 A helyes testtartás kialakítása, prevenciós és korrekciós gyakorlatok a hátizomzat 

erősítésére, mobilizálására  
A képzés előadója:  BALÁZSNÉ BARAKSÓ ÉVA CSILLA 

testnevelő-, gyógytestnevelő tanár, tantárgygondozó szaktanácsadó 

Helyes testtartásról akkor beszélhetünk, ha a test saját erői és a testre ható külső erők között egyensúlyi állapot 

van. Sajnos ez az egyensúly gyakran megbomlik, és ennek következtében rossz, hibás tartás alakul ki. Már óvodás 

korban is találkozhatunk „hanyag tartású” gyerekekkel, akiknél szemmel látható a helyes testtartáshoz képest az 

elváltozás. Cél ennek a megelőzése. 

A képzés fő feladata, hogy elméleti, gyakorlati, módszertani segítséget nyújtson a hátizomzat erősítését, 

mobilizálását illetően, és lehetővé tegye a változatos mozgásfejlesztést! 

A képzés tematikája:  - A gerinc és a törzs deformitásai és funkcionális zavarai. 

   - A nyak és törzs betegségei gyermekkorban. 

   - Videofilm- „Mobilizáljunk, de hogyan?” 

   - Módszertani ajánlás- mobilizáló, erősítő gyakorlatok. 

   - „Gondolkodjunk együtt!”- Gyakorlatgyűjtemény. 
 

Kérjük a Kollégákat, hogy kényelmes sportruházatban jöjjenek a képzésre! 
A továbbképzés szervezője: MAGÓ KINGA 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. 

Továbbképzések szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu  

 
 

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

TEMATIKUS NAP: A TEHETSÉG AZONOSÍTÁSA 
 

Időpont: 2021. február 26. péntek, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 
 

„Ha van valami, ami sokkal ritkább, mint a tehetség, az a tehetség felismerésének képessége.” 
(Robert Half) 

 
930    Regisztráció 
 
1000 - 1010   A Tematikus nap megnyitása 
   BARCSÁK MARIANNA intézetvezető  
 
1010 - 1140   A tehetség azonosítása 
   Előadó: DR. POLONKAI MÁRIA 

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja, szakmai 
vezető 
 

1140 - 1215                   A Magyar Innovációs Szövetség felhívása 
  Előadók: DR. JAKAB LÁSZLÓ egyetemi tanár (BME), DALLOS GYÖRGYI (BME),   

GARAY TÓTH JÁNOS, Magyar Innovációs Szövetség 

1215 -1300         Ebédszünet 
 
1300 - 1430         Kollégiumi szekció (A tehetség azonosításának gyakorlatai – jó gyakorlatok) 
 
1300 - 1345 A mentorpedagógus szerepe a tehetségnevelés folyamatában, a tehetséges 

tanulók fejlesztésében 
Előadó: PINTÉRNÉ GERGICS ÁGNES magyar, történelem, rajz és vizuális kultúra 
szakos középiskolai tanár az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban. 
Szakvizsgázott mentorpedagógus, múzeumpedagógiai szaktanácsadó, MATEHETSZ 
tutor. 

1345 – 1430 A személyiség és közösségfejlesztés kollégiumi gyakorlata a tematikus  
csoportfoglalkozások és a szakkörök keretében 
Előadó: ÁBRAHÁM CSABA intézményegység vezető, képzési és művelődési 
menedzser, közoktatási vezető 
 
 

 
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 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, onnan gyalog; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval 
a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 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: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 03 
E-mail: szeker.borbala@katped.hu 
 
  

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

 
TEMATIKUS NAP: A TEHETSÉG AZONOSÍTÁSA 

 
Időpont: 2021. február 26. péntek, 1000 – 1430 óra 

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

„Ha van valami, ami sokkal ritkább, mint a tehetség, az a tehetség felismerésének képessége.” 
(Robert Half) 

 
 
930    Regisztráció 
 
1000 - 1010   A Tematikus nap megnyitása 
   BARCSÁK MARIANNA intézetvezető  
 
1010 - 1140   A tehetség azonosítása 
   Előadó: DR. POLONKAI MÁRIA 

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja, szakmai 
vezető 
 

1140 – 1235                  Ebédszünet 
 
1235  - 1405         A Lőrincz-féle komplex tantermi játékrendszer  
  Előadók: A Szandaszőlősi Általános Iskola tanítói 

• Hogyan kerülhet az iskolába játék, miként lehet ott jelen?  

• Hogyan lehet egyszerre tanulni és játszani?  

• Lehet – e játszva tanulni? – e kérdésekre válaszol a Lőrincz-féle komplex 
tantermi játékrendszer.  

Az intézmény vezetői és pedagógusai mindig is törekedtek arra, hogy tanítványaiknak 
olyan pedagógiai környezetet alakítsanak ki, ahol az egyik legalapvetőbb gyermeki 
tevékenység, a semmivel sem pótolható játék is része legyen az iskolai életnek, a 
tanítási-tanulási folyamatnak. Az iskolában sokszínű tevékenység folyik, annak 
érdekében, hogy a különböző fejlettségű és szociális helyzetű tanulók megtalálják az 
érdeklődésüknek és fejlettségüknek megfelelő foglalatosságokat. 
 

 
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 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, onnan gyalog; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval 
a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 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: Reszeginé Erdélyi Beáta 
 Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail: erdelyi.beata@katped.hu 
 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
mailto:erdelyi.beata@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 

 
TEMATIKUS NAP: A TEHETSÉG AZONOSÍTÁSA 

 
Időpont: 2021. február 26. péntek, 1000 – 1430 óra 

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

„Ha van valami, ami sokkal ritkább, mint a tehetség, az a tehetség felismerésének képessége.” 
(Robert Half) 

 
 
930    Regisztráció 
 
1000 - 1010   A Tematikus nap megnyitása 
   BARCSÁK MARIANNA intézetvezető  
 
1010 - 1140   A tehetség azonosítása 
   Előadó: DR. POLONKAI MÁRIA 

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja, szakmai 
vezető 
 

1140 - 1215         A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG felhívása 
  Előadók: Dr. Jakab László egyetemi tanár (BME), Dallos Györgyi (BME),   

Garay Tóth János, Magyar Innovációs Szövetség 

1215- 1300        Ebédszünet 
 
1300 – 1430            Művészeti szekció (A tehetség azonosításának gyakorlatai) 
 
1300 – 1345 „Gyúlj ki, égi szikra lángja, 
    szent öröm, te drága szép!” (F. Schiller) 

  BLAZSEK ANDREA a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola karvezető  
   tanára és művészeti munkaközösségének vezető tanára. 
 
1345 – 1350 Technikai szünet 

 
1350 – 1430 Mikrofonon innen, lencsevégen túl…-avagy a tehetség kibontakozása a művészet 

színes palettáján (zene - színművészet, televízió, rádió) 
 BÁTOR ANNA a Ciszterci Szent Imre Gimnázium Latinovits Zoltán Diákszínpad 

rendezője 
 
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 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, onnan gyalog; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval 
a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 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. 
 

Továbbképzéseink szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta 
 Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail: erdelyi.beata@katped.hu 
 
  

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

 
TEMATIKUS NAP: A TEHETSÉG AZONOSÍTÁSA 

 
Időpont: 2021. február 26. péntek, 1000 – 1430 óra 

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

„Ha van valami, ami sokkal ritkább, mint a tehetség, az a tehetség felismerésének képessége.” 
(Robert Half) 

 
 
930    Regisztráció 
 
1000 - 1010   A Tematikus nap megnyitása 
   BARCSÁK MARIANNA intézetvezető  
 
1010 - 1140   A tehetség azonosítása 
   Előadó: DR. POLONKAI MÁRIA 

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja, szakmai 
vezető 

1140 – 1215         A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG felhívása 
  Előadók: Dr. Jakab László egyetemi tanár (BME), Dallos Györgyi (BME),   

Garay Tóth János, Magyar Innovációs Szövetség 

1215-1300        Ebédszünet 
 
 
1300 – 1435             Természettudományos szekció (A tehetség azonosításának gyakorlatai) 
 
1300 – 1330 A Dugonics András Matematika Verseny helye és szerepe a 

tehetséggondozásban 
   MOCSÁRY DEZSŐ a piliscsabai Páduai Szent Antal Iskola matematikatanára 
 
1330 – 1400 Katolikus Középiskolák Matematika Versenyének helye és szerepe a középiskolai 

matematika versenyek között 
JENEI MIKLÓS a kisvárdai Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola 
igazgatója 
 

1400 – 1430  Álmélkodni és elmélkedni 
   OLÁH GÁBOR  
   EKIF tanügyi igazgató 

 
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 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, onnan gyalog; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval 
a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 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. 
 

Továbbképzéseink szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 
 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta 
 Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail: erdelyi.beata@katped.hu 
 
  

http://www.katped.hu/
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M e g h í v ó 

 
 

TEMATIKUS NAP: A TEHETSÉG AZONOSÍTÁSA 
 
 

Időpont: 2021. február 26. péntek, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 
 

„Ha van valami, ami sokkal ritkább, mint a tehetség, az a tehetség felismerésének képessége.” 
(Robert Half) 
 

 
930    Regisztráció 
 
1000 - 1010   A Tematikus nap megnyitása 
   BARCSÁK MARIANNA intézetvezető  
 
1010 - 1140   A tehetség azonosítása 
   Előadó: DR. POLONKAI MÁRIA 

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja, szakmai 
vezető 
 

1140 - 1215                   A Magyar Innovációs Szövetség felhívása 
  Előadók: DR. JAKAB LÁSZLÓ egyetemi tanár (BME), DALLOS GYÖRGYI (BME),   

GARAY TÓTH JÁNOS, Magyar Innovációs Szövetség 
 

1215 -1300         Ebédszünet 
 
1300 - 1430         Könyvtáros szekció (A tehetség azonosításának gyakorlatai – jó gyakorlatok) 
 
  Tehetséggondozás a könyvtárban és a könyvtárhasználatban, tehetséges tanulók 

támogatása - a könyvtárszakkör 
Előadó: ÖRMÉNYINÉ FARKAS ANDREA könyvtárostanár, szaktanácsadó 
Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 
 

A délutáni szekciót DR. EIGNER JUDIT tantárgygondozó vezeti 
 
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 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, onnan gyalog; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval 
a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 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. 
Továbbképzéseink szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 

 

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail: szeker.borbala@katped.hu 
 
  

http://www.katped.hu/
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Meghívó 

 
Iskola - és Óvodapszichológusok szupervíziós napja – műhelynap  

 
A képzési napot ajánljuk az minden intézményünkben dolgozó pszichológus kollégának és 

mentálhigiénés munkát is végző pedagógusnak. 
 

Időpont: 2020. március 1. hétfő, 1000 – 1430 óra 
 

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

 
Téma: 

Biztosan a bizonytalanban – segítői hivatásunk kihívásai 
 

A járványhelyzet okozta bizonytalanságok és az iskolai szabályok változásaihoz való alkalmazkodás 
megterhelő mindenki számára. Adódik a kérdés, hogy ebben a helyzetben hogyan tudunk a ránkbízottaknak 
hatékony segítői lenni úgy, hogy közben a saját erőforrásainkat tudatosan tudjuk használni 
és mentálhigiénénkről se feledkezzünk el. 
Szupervíziós alkalmunkon az alábbi témákkal foglalkozunk majd: 

-          megküzdés a segítői szerepünk kihívásaival 
-          megtalálni a bizonytalan helyzetekben a biztosat 
-          erőforrásaink tudatos használata 
-          mentálhigiénénkre való odafigyelés 
-          mitől vagyok elégedett a munkámban?  
-          mi az, amit már most jól működtetek?  

 
Ezekre a kérdésekre keressük majd a válaszokat kiscsoportos munkában, illetve feldolgozzuk aktuális 
iskolapszichológusi eseteinket és megosztjuk egymással bevált jógyakorlatainkat is.   

 
 

Vezetők: 
 

Kovács Gábor 
tanácsadó szakpszichológus,  

iskolapszichológus, 
erőszakmentes kommunikációs társtréner 

 

Zsupán Péter 
tanácsadó szakpszichológus,  

iskolapszichológus, 
tréner, pszichodramatista 

 
Közben rövid szünet.   

 
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. 

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

 

http://www.katped.hu/
mailto:szentes@katped.hu
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M e g h í v ó  

 
 

A képzési napot ajánljuk az általános iskolában tanítók és minden érdeklődő pedagógus számára. 
 
 

Időpont: 2021. március 4. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

Helyszín: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

Előadó: Aknai Dóra Orsolya IKT szakértő, utazó gyógypedagógus 
 

A rendezvény programja:  
A matematika nehéz tantárgy. Sajnos, már alsó tagozatban is sokan gondolják úgy, hogy legnagyobb részére 
semmi szükségük nem lesz az életben – ezzel még kisebb a motiváció arra, hogy szívesen foglalkozzanak 
vele. De hiába félünk tőle és hiába gondoljuk, hogy nem való semmire: a matematika végigkísér minket az 
iskolai évek alatt! A padlórobotok bevonása játékossá és motiválóvá teszi a matematika tanítását 
kisdiáknak, pedagógusnak egyaránt. A képzésen a pedagógusok módszertani segítséget, a megvalósításhoz 
gyakorlati ötleteket kapnak, saját feladatokat, pályákat terveznek!   
 

A képzési napot vezeti: NAGY ILDIKÓ ORSOLYA 
Mesterpedagógus, tananyagfejlesztő, tantárgygondozó 

  
. 

A képzési nap felelőse: RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA 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 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, 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.  

 

Továbbképzéseink szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 
 

Játékos matematika padlórobotokkal 
 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3007 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu 

 

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

Általános iskolában tanító pedagógusok részére 
 

A tanulási képességek fejlesztése alsó tagozatos osztályhelyzetben 
 

 
Időpont: 2021. március 5. péntek, 1000-1430 óra  

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

 
A képzési napot vezeti: Rózsáné Czigány Enikő 

 
A nap programja:  
 
A 2020. februárjában A kognitív funkciók fejlesztése címmel megtartott rövid egy órás előadás többekben is 
felkeltette az érdeklődést. Jelen továbbképzésben megvalósul az interaktív gyakorlatorientált előadás és a 
sajátélményű egyéni és kiscsoportos tanulás, amely tartalmában és gyakorlataiban is figyelembe veszi, azt, 
hogy az azonos korosztályba tartozók nagy fejlettségbeli különbségeivel találkozhatunk. Ezt a mindennapok 
differenciáló pedagógiai munkájában kell kezelnünk. A tanítói fejlesztő, nevelő kompetencia, valamint a 
szaksegítség kérdésének eldöntéséhez ismernünk kell az elmaradásokat kiváltó okokat és az egyszerű 
pedagógiai megismerés lehetséges eljárásait. Főleg az iskolai tanulmányok kezdeti időszakában, de az 
alsótagozat teljes periódusában is egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a kompetenciákat megalapozó 
tanulási képességek fejlesztésére, amelyet a tudatos tervezést követően kell beépítenünk a tanítási órákba, 
tanórán kívüli tevékenységekbe. Mindezek értelmében foglalkozunk a pszichomotoros fejlesztésre alapozva a 
kognitív funkciók (észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás) és a tanulási motiváció fejlesztési 
lehetőségeivel. 

 
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 továbbképzés felelőse: RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA tantárgygondozó  
 

 
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. 
 

Továbbképzéseink szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 
 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu 

 

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

Felkészülés a fenntarthatósági témahétre a 
termetésvédelem jegyében 

 
A képzési napot ajánljuk a 2021-es Fenntarthatósági témahéten résztvevő általános iskolák 

pedagógusai (tanárok és tanítók) és minden érdeklődő számára. 
 

5 órás képzés 
 

Időpont: 2021. március 10 szerda, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest Városligeti fasor 42. 

 
Téma: 

 
A tanév rendje szerint a Fenntarthatósági Témahét 2021. tavaszán, előre láthatólag április 19-23. kerül 
megrendezésre.  
Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatási Hivatal támogatásával megtartott felkészítésen a 
katolikus intézményrendszerből is részt vehet 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. 

Továbbképzéseink szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 
 

Ügyintéző: Szentes Judit 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3012 
E-mail címe: szentes@katped.hu 

 

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

Barangolás "Ökorobotokkal" – 
padlórobotok a környezetismeret tanításában 

 
 

A képzési napot ajánljuk minden általános iskolai tanító és minden érdeklődő pedagógus számára. 
 

Időpont: 2021. március. 11. csütörtök, 1000-1430 óra 
 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 
 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  
 
 

Előadó: Aknai Dóra Orsolya IKT szakértő, utazó gyógypedagógus 
 

Tevékenységeink nagy része a térbeli világ ismeretét feltételezi. Az emberi lét alapvető feltétele, hogy a 
téri tapasztalatokat értelmezzük és felhasználjuk. Az orientáció az egyén térbeli, időbeli és személyes 
elhelyezkedésének, valamint környezetének a felismerése. Az orientációs képesség minden tantárgy 
nélkülözhetetlen képessége, de a környezetismeret tantárgyban ez még hangsúlyosabbá válik. A 
padlórobotok bevonásával a tantárgy tanításában kihasználhatjuk a gyermekek játék iránti szeretetét, így 
motiválva őket a különböző tevékenységekre, tantárgyi tartalmak elsajátítására.  
A képzés második napján a pedagógusok módszertani segítséget, a megvalósításhoz gyakorlati 
ötleteket kapnak, saját feladatokat, pályákat terveznek!   
 

A képzési napot vezeti: NAGY ILDIKÓ ORSOLYA  
Mesterpedagógus, tananyagfejlesztő, tantárgygondozó 

 
A képzési nap felelőse: RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA tantárgygondozó  

 
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. 

 
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 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, 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.  

 
Továbbképzéseink szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 

 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3007 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu 

 

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

 
Alsó tagozaton tanító angoltanárok  

szaktárgyi továbbképzésére 
 

Időpont: 2021. március 16., kedd 
 

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

 
 

Going on an Egg Hunt... 
 
1000– 1200    How to develop language skills and vocabulary with the help of 'The Story of Easter' 

 
We are going on an egg hunt with the help of resurrection eggs which offer children a 
wonderful hands-on resource to learn about Jesus' Resurrection Story. We will also see the 
potential of the story to improve EFL skills and vocabulary development. 

 
Előadó: POROS ANDREA MEd, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék 

 
1200 – 1230 Ebédszünet 
 
1230–1430   Easter Riddle 
 

Can you guess what it really is? It can be a shape, a character of a story, a rhyme or a song,  
a surprise, a symbol of our traditions with patterns of different meanings, the basic element of 
craft work and fun and many more. Yes, it’s just an EGG to discover all these qualities with our 
young learners at Easter time.  

 
Előadó: KÁMÁNNÉ VAJDA ILDIKÓ BA, MA, munkaközösségvezető, mentor, Áldás u. Ált. 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 továbbképzést TRENTINNÉ DR. BENKŐ ÉVA tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk a KAPI szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusait.  

 
A továbbképzés ideje alatt könyvvásárlásra is lesz lehetőség. 

 
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: Reszeginé Erdélyi Beáta 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu 

 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
mailto:erdelyi.beata@katped.hu
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MEGHÍVÓ 
 

 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 

 

Időpont: 2021. március 18. csütörtök, 1000-1430 óra 
Helyszín: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 3. 
 

 

A rendezvény programja: 
 

A pénzügyi tudatosságra való nevelés lehetőségei alsó tagozaton, matematikaórákon 
 

  1000 – 1045  Bemutatóóra (3. osztály, matematika) 

   Tanít: PETNEHÁZY RÉKA tanító 

 
1100 – 1145  Bemutatóóra (4. osztály, matematika) 

Tanít:  BOLNOVSZKY MÁRTA tanító 

 

1145 – 1205  Szünet  
 
1205 – 1250  Óramegbeszélés, tapasztalatcsere  

   Vezeti: NAGY ILDIKÓ ORSOLYA –tantárgygondozó  

1300 – 1430  A pénzügyi tudatosságra való nevelés lehetőségei alsó tagozaton, 
matematikaórákon 

 
Előadó: NAGY ILDIKÓ ORSOLYA 

Mesterpedagógus, tananyagfejlesztő, tantárgygondozó 

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

A továbbképzések szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 
 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta  
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu  

 
 

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

„Bátorság a gyászhoz” - szakmai műhely,  
veszteségtapasztalattal küzdő tanulók segítségére  

Hogyan közelíthetünk a gyászoló gyermekhez?Mit kezdhetünk a gyásszal,  
hogyan segíthetjük a feldolgozást? 

 

5 órás képzés 
 

A képzési napot ajánljuk az általános iskolák pedagógusai (tanárok és tanítók) és minden érdeklődő 
számára. 

Időpont: 2021. március 22. hétfő, 1000 – 1500 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest Városligeti fasor 42. 

 
Program 

10.00 - 12.30 A gyász és én 
Mi is az a gyász? Hogyan lehet felismerni?  
(a gyász folyamata, tünettana gyermekkorban, kompetenciahatárok)  

  Kérdések  
12.30 - 13.00 Ebédszünet 
13.00- 15.00 Hogyan segíthetünk?  –  

gyakorlatok, tapasztalatok, további források a segítségnyújtáshoz 
Téma: 

 
Társadalmunkban, amikor a felnőtteknek is tanulni kell a veszteség-feldolgozást, sokszor elakad a 
gyász, a gyermekek is könnyen magukra maradnak. Felbecsülhetetlen támasza lehet a tanulóknak egy 
felkészült, megfelelő hozzáállású pedagógus. Tanárként, osztályfőnökként gyakran ők fedezik fel a 
gyermekek gyászának jeleit, meghatározó felnőttként kísérhetik veszteség-feldolgozásának 
folyamatát. A pedagógus segítheti az osztályban a gyászoló gyermeket körülvevő kapcsolatok 
gyógyító irányba hangolását, a külvilághoz kapcsolódás új minőségének kialakulását. Műhelyünk a 
veszteség-feldolgozás alapjainak ismertetéséből indulva, a segítő hozzáállás kialakulásához kíván 
támpontokat nyújtani: saját élmény, tapasztalatcsere, és módszertani ötletek által. 
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 műhely vezetői:  

Markó Mária gyásztanácsadó, szociális munkás,  
Törőcsik Júlia Mária SSS gyásztanácsadó, lelkigondozó, szupervízor 

 

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


 

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 iskolai pedagógusok számára 
 

DIGITÁLIS KIHÍVÁS – HATÉKONY VÁLASZOK 
 

című  SZAKMAI NAPRA 
 

A képzés létszámkorlátos! Jelentkezési sorrendben max. 20 főt tudunk fogadni! 
 

Időpont: 2021. március 24. szerda 1000 – 1430 
 

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

A rendezvény programja: 
 

Online diagnosztizáló és fejlesztési lehetőségek: az eDia és eLea 
 

• Az eDia és az eLea bemutatása, próbatesztekkel való ismerkedés 
• Az eDia: tanári teszt modul bemutatása, kipróbálása 
• Az eDiához, eLeához való kapcsolódás menete 
• A rendszert használó pedagógusok tapasztalatai 
• Az iskola-, osztály-, tanulószintű visszajelentések tartalma, értelmezése 
• Kérdések, válaszok 

 

A szakmai nap célja, hogy előadás és műhelymunka keretében megismertessük a pedagógusokat az MTA-SZTE 
Képességfejlődés Kutatócsoport által fejlesztett eDia és eLea online diagnosztikus képességmérő és 
képességfejlesztő rendszerrel. A képzésen bemutatjuk a rendszer használati lehetőségeit, megismerkedünk a 
próbatesztekkel és a tanári teszt modullal. A programba bekapcsolódott iskolák pedagógusai gyakorlati 
tapasztalataikat osztják meg a jelenlévőkkel.   
 

Eszközigény: Wifi képes saját laptop.  
 

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. 
 

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

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

olvashatók. 

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

 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 

 

Időpont: 2021. április 24. szerda, 1000-1430 óra 
Helyszín: Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda 

1036 Budapest, Fényes Adolf u. 10. 

Mozgásfejlesztés, tartásjavítás - játékos lehetőségek szabadidőben, tanórákon 

Napközis és szabadidős továbbképzés 

 

 1000 – 1100  Áttekintés a kisiskolás kor anatómiai, mozgásszervi fejlődéséről, az életkori 
sajátosságok, a kisiskolás kor, az iskolába lépés, az első iskolás évek 
adottságai, külső körülmények befolyásoló tényezői. 

 
1115 – 1230  Gyakorlatközpontú előadás sok feladattal, játékok, mozgássorokra épülő 

komplex fejlesztő feladatok 
 

 

1230 – 1300 Szünet  
1300 – 1400  Mozgásterápiák, jelentőségük  

Longikid vizsgálat - Kit vizsgálunk? Kiket küldjetek?  
Figyelmeztető jelek 
Gyakorlatok a testnevelésórákra, udvari foglalkozásokra, napközis 
foglalkozásra (figyelem, emlékezet, memória, testséma, testkép, jobb és 
baloldal diszkrimináció, irányok, térbeli tájékozódás, keresztezés, 
középvonal, viselkedés, gátló funkciók, impulzus kontroll, gátlás, egyensúly, 
csecsemőkori reflexek, beszédhibák) 
 

1400 – 1430 Beszélgetés az előadókkal, kérdésfeltevések  
Előadók: Csordás Ildikó gyógytestnevelő, alapozó terapeuta 
Kattra Eszter tanító, TSMT terapeuta 

 

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 9.40-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 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. 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu  

 
 

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

Általános iskolai tanítók, rajztanárok, gimnáziumi rajztanárok 
szaktárgyi továbbképzése  

 
Időpont:  2021. március 24. szerda, 1000–1445 óra 

Helyszín: Nagytétényi Kastély 
Találkozó: a Hősök Terén, a Szépművészeti Múzeumnál 

A rendezvény programja 

1000-1015 Gyülekezés és buszra szállás a Hősök Terén, a Szépművészeti 
Múzeumnál 

 
1015-1115 Különbusszal utazás a Nagytétényi Kastélyhoz 

   Barokk kastélyok Magyarországon” (előadás a buszon) 
   Előadó: ZELE JÁNOS művészetpedagógiai szakértő 
 
1115-1345 A felújított – jelenleg még nem látogatható – kastély bejárása két csoportban 

a „pincétől a padlásig” két csoportban Juhász Károly igazgató, és a múzeum 
szakembereinek vezetésével. 
   
 

1345-1445 Busszal visszautazás a Hősök Terére 
             ”Reflexiók a NAT vizuális kultúra tantárgyat érintő változásaira”  

(előadás a buszon) 
Előadó: SZALAY JÓZSEF tantárgygondozó,  
és ZELE JÁNOS művészetpedagógiai szakértő 

 
 
 
 Továbbképzésünk szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 
 
 
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 programot SZALAY JÓZSEF tantárgygondozó vezeti. 
 

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu 

 

http://www.kpszti.hu/
http://www.kpszti.hu/


 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | postacím: 1406 Budapest, Pf. 68 
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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: 2021. április 8. 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. 

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

Új szemlélet a művészetoktatásban 
 

A képzési napot ajánljuk minden általános- és középiskolai ének ill. más műveszettanár számára. 
 

Időpont: 2021. április 13. kedd    10.00- 14. 30óra 
                                            Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A képzés időtartama: 5 óra 
 

A rendezvény programja:  
 

1000– 1045 Pedagógiai fogások, hogy még több legyen az élmény  
• Hogyan válhat élménnyé a tanulás? 
• Előremutató céltudatosság 

 
     1045 - 1130  Vezetővé válás fogásai 

• Hogyan válhatsz a csoport jó vezetőjévé? 
• Emberekkel dolgozni 

 
     1130– 1215 A közösség szabályai  

• A lelki egység alapja 
• Kimondott és kimondatlan szabályok 
•  

     1215 – 1245 ebédszünet 
 
     1245– 1330 Kórusépítés  

• Egy kórus létrehozásának szabályai 
• Amit a dobogón mindenkinek tudnia kell! 

 
      1330 - 1430  Szervezési kérdések  
 

A képzési napot vezeti: LUKÁCS ÉVA 
a Garabonciás Művészeti Iskola igazgatóhelyettese; a Smart Academy tanára;  

a Continental Alapítvány kuratóriumának elnöke; ifjúság- és vezetőképző tréner. 
 

Továbbképzésünk szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 
 

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, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: TASNÁDI ÁGNES tantárgygondozó  
 

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu 

 

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

 
Szakmai képzés általános iskolában tanítók számára 

 
Robotika kisiskolásoknak, nem csak robotokkal 

 
 

 

Időpont: 2021. április 15. csütörtök, 1000-1430 óra 
 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 
 1068 Budapest Városligeti fasor 42. 

 
 

Előadó: PAPP - VARGA ZSUZSANNA 
ELTE, Informatikai Kar 

Média- és Oktatásinformatika Tanszék 
 

A képzés résztvevői betekintést nyerhetnek kifejezetten a kisebb korosztálynak fejlesztett padlórobotok 
oktatásban való alkalmazásának lehetőségeivel. Ötleteket, segédanyagokat kapnak és olyan ingyenesen elérhető 
eszközöket ismerhetnek meg, melyek segítségével akár robotok nélkül is be tudják vezeti diákjaikat a robotika 
izgalmas világába. Azt követően, hogy a gyerekek elsajátították az alapokat, szinte bármilyen témakör 
feldolgozásába becsempészhető a robotika, legyen az egy mese feldolgozása vagy például a szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos ismeretek rendszerezése. A robotika iskolai hétköznapokba való bevezetésével 
játék közben fejleszthetjük a gyerekek különböző képességeit, de a tehetséggondozásban és a  
felzárkóztatásban is sok hasznukat vehetjük. 
 

 
A szakmai nap programjának szervezője: NAGY ILDIKÓ ORSOLYA 

        Mesterpedagógus, tananyagfejlesztő, tantárgygondozó 

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 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, 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.  

Továbbképzéseink szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta  
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu  

 
 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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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: 2021. április 15. csütörtök, 1000 –1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 
 

A rendezvény programja: 
 

Műhelynapot szervezünk azon pedagógusok számára, akik 2020-ban mesterpedagógus minősítésre 
jelentkeztek, bekerültek a 2021. évi minősítési tervbe, és mesterpályázatukat november 25-ig 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 2020. októberében szervezett „Felkészülés a mesterpedagógus minősítésre” c. online 
programra. 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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M e g h í v ó 
 

Általános iskolában tanító fejlesztőpedagógusok, tanítók és 
matematikatanárok szakmai napja  

 
Időpont: 2021. április 20. kedd 1000 – 1430 óra 

 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

 
Diszkalkulia, a számolási zavar 

 
Szakmai nap a számolási problémái miatt nehezen haladó gyermekek egyénre szabott és 

színvonalas fejlesztésének támogatására 
 

A szakmai napot vezeti: 
 

SZABÓ OTTILIA 
szakvizsgázott gyógypedagógus, szaktanácsadó, szakértő, diagnosztikus és terápiás szakember 

 
Téma: 

•  A szám- és számolási feldolgozás és a nem matematikaspecifikus kognitív funkcióik fejlődése  
•  Az eltérő fejlődés következményei  
•  A számolási zavar jellemző tünetei, oldásának lehetőségei  
•  A támogatott számfogalom kialakítás 20-as számkörben 

 
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. 

 
A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet legutóbbi módosítása értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 

120 órás továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről 
a továbbképzés teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

A továbbképzést RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA tantárgygondozó szervezi. 
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 vasútállomástól 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.  
Továbbképzéseink szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 

 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu 

 

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

 
Szakmai képzés általános iskolában tanítók számára 

 
Játsszunk informatikát “kütyük” nélkül! 

 
 

 

Időpont: 2021. április 22. csütörtök, 1000-1430 óra 
 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 
 1068 Budapest Városligeti fasor 42. 

 
 

Előadó: PAPP - VARGA ZSUZSANNA 
ELTE, Informatikai Kar 

Média- és Oktatásinformatika Tanszék 
 
 

A képzés során a résztvevők megismerkedhetnek és kipróbálhatnak számtalan olyan unplugged - azaz 
elektronikus eszközt nem igénylő - játékos feladatot, amelyek segítségével fejleszthető a gyerekek algoritmikus 
gondolkodása.  A példák egy része kifejezetten informatikai témákhoz kapcsolódó - mint például, hogy hogyan 
detektálják és javítják ki a számítógépek az adatküldés során keletkezett esetleges hibákat - , de lesznek más 
tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok is. Az informatika ezen területének oktatásba való integrálásával a 
gyerekek gyakorlatot szerezhetnek az algoritmusok tervezésében, végrehajtásában és szükség szerinti 
módosításában, aminek később az élet szinte minden területén hasznát vehetik majd. 
 
A szakmai nap programjának szervezője: NAGY ILDIKÓ ORSOLYA 

        Mesterpedagógus, tananyagfejlesztő, tantárgygondozó 

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 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, 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.  

Továbbképzéseink szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta  
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu  

 
 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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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: 2021. április 22. 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. 
 

 

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. 

 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, a Deák tértől, ill. az 

Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű 
autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlatok 

részletesen olvashatók. 

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

 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 

 
A rendezvény programja: 

Fekete István munkássága, művei az alsó tagozaton 
 
 

Időpont: 2021. április 23. péntek, 1000-1430  
 

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

 
 
 

1000 – 1130 Fekete István munkássága, művei alsó tagozaton 
Előadó: Dr. GASPARICSNÉ dr. KOVÁCS ERZSÉBET 

főiskolai tanár, Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
 

1130 – 1215  Fekete István és a természet 
Előadó: DR. HERMANN ISTVÁNNÉ 

közoktatási szakértő 
 

 

1215 – 1235 Szünet 
 

1235 – 1430 Műhelymunka (választható) 
I. Kézműves foglalkozás (origami) 
Téma: Fekete István műveiben szereplő állatok 
Vezeti: GARAMVÖLGYI VIOLA  
  tanító 

Budapesti Ward Mária Általános Iskola 
 
II. Feladatlap készítés 
Téma: Fekete István művének feldolgozása 
Vezeti: CSÉBI JÓZSEFNÉ 

közoktatási szakértő 
 

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. 

 
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 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. 
 
Továbbképzéseink szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 

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


 
 

   
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 

 
Alsó tagozaton tanító pedagógusok részére 

 
Foglalkozások : múzeum és palota másképp 

 
Dzsenkó, a Petőfi-rajongó kiscsikó 

 

 
 Fo tó  :  Pe tő f i  I ro d a lmi  M ú zeu m  

 
 

Időpont: 2021. április 26. hétfő, 1000-1430 óra  
 

Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum 
1053 Budapest, Károlyi utca 16  

 
 

Dzsenkó, az engedetlen kiscsikó a Károlyi-palota minden zugában felbukkant már, sőt a palota falain túlra is 
eljutott.  A Pilvax kávéház rendszeres vendége és Petőfi Sándor követője. 

A foglalkozás során bejárjuk a Károlyi-palotát, hogy megtaláljuk Dzsenkó elrejtett Petőfi-gyűjteményének 
darabjait, majd saját tárlatot alkotunk kincseinkből a múzeum állandó kiállításában. 
(A PIM honlapjáról) 

 
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 RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA alsó tagozatos tantárgygondozó szervezi.. 
 
A helyszín megközelíthető: a 3-as Metróval a Ferenciek teréig, onnan rövid séta a Károlyi-palotáig a http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon 

elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók 
 

Továbbképzéseink szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu 

 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
mailto:erdelyi.beata@katped.hu
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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: 2021. április 29. 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. 

 
 
 

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. 
 

A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, a Deák tértől, ill. az 
Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű 
autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlatok 

részletesen olvashatók. 

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

A  s t r e s s z  é s  é n  –  w o r k s h o p  t a n í t ó k  s z á m á r a  

5 órás képzés 
A képzési napot ajánljuk az általános iskolákban tanítók és minden érdeklődő számára. 

 
 

Időpont: 2021. május 3. hétfő, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest Városligeti fasor 42. 

A képzés létszámkorlátos, 15 főt tudunk fogadni. 
 

Téma: 
 

85 éve, hogy a stressz fogalma bekerült a köztudatba. De mit lehet róla tudni ma, a 21. század elején?  
Mi az és hogyan hat ránk?  
Mi minden múlik azon, hogyan vélekedünk róla?  
Miként függ össze életminőségünkkel és az érték-vezérelt élettel? 
És mit tehetünk annak érdekében, hogy a benne lévő erőt a javunkra fordítsuk? 

 
Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a workshopon, miközben lehetőséget teremtünk arra, hogy ki-ki 
felülvizsgálja a számára legfontosabb stressztényezők szerepét és a benne rejlő lehetőségeket az 
életében. 
 
Az workshopon előadás, egyéni és kiscsoportos munka váltogatják egymást, a jelentkezők aktív 
részvételére számítunk.  
 

 
 A műhely vezetője: 

FORIÁN- SZABÓ KINGA  
 

középiskolai tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, tréner és csoportcoach 
 

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