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M e g h í v ó

Középiskolai kémiatanárok szaktárgyi képzése 
Időpont: 2019. október 4. péntek, 1100 – 1600 óra 

Helyszín: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 
1083 Budapest, Práter u. 50/a, 239-es terem 

(Práter u. és Szigony u. sarok) 

A rendezvény programja:
Kérjük a Kollégákat, hogy aki teheti, okostelefont vagy tabletet hozzon magával. 

1100– 1115 Bevezető gondolatok 
DR. IVÁN KRISTÓF dékán 
PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 

1115– 1215 Mi a baj a kémiával/a kémiatanítással? – vélemények ütköztetése 
Előadó: NAGY MÁRIA kémia-fizika szakos tanár 

Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium 

1215– 1315 Nem figyeltek oda kémiaórán – avagy „Ismét eltelt egy nap anélkül, 
hogy szükség lett volna a kovalens kötésre.” 
Előadó: BODÓ JÁNOSNÉ kémia-fizika szakos tanár 

PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

1315– 1345 Ebédszünet 
Az egyetem szendvicsebéddel vendégeli meg a résztvevőket. 

1345– 1445 Redmenta – egy digitális, magyar feladatkészítő alkalmazása 
Előadó: DR. PETZ ANDREA kémia-matematika szakos tanár 

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Pécs 

1445–1600 A PPKE ITK kutató laboratóriumainak megtekintése vezetéssel 

A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 
továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető.  Igazolást a 
részvételről a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 

A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 3-as metróval a Corvin negyed megállóig; 
a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Corvin negyed megállóig, onnan gyalog; Kelenföldről és a Keleti pályaudvarról 4-es 

metróval a Fővám térig, onnan 83-as trolibusszal a Horváth Mihály térig, onnan gyalog. 
A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal 

ajánlatok részletesen olvashatók. 

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

 

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


1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | postacím: 1406 Budapest, Pf. 68. 
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M e g h í v ó 

Hon- és népismeretet tanító tanárok 
és napköziben, iskolaotthonban dolgozó tanítók szakmai napja 

Időpont: 2019. október 8. kedd, 1000 – 1425 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 
1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

Téma: 
A vásár témakörének feldolgozása 
elméleti és gyakorlati szempontból 

Előadó: 
DR. BAKSA BRIGITTA

főiskolai tanár 

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

1130 – 1200 Ebédszünet 
1200 – 1330 Állatvásár, vásári kikiáltók 

Kooperatív csoportmunka 
Gyapjúbárány készítése 
Kézműves foglalkozás 

1340 – 1425 Vásári tabló készítése 
Gyakorlat 

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

Kérjük, hogy 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 továbbképzés alsó tagozatos szervezője BISZTRICSÁNY ÁGNES tantárgygondozó. 
Tisztelettel meghívjuk a katolikus iskolák pedagógusait. 

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

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

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


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

M e g h í v ó 

Középiskolai biológiatanárok szaktárgyi képzése 

Időpont: 2019. október 11. péntek, 1000 – 1500 óra 
Helyszín: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 

1083 Budapest, Práter u. 50/a, 239-es terem 
(Práter u. és Szigony u. sarok) 

A rendezvény programja: 
1000 – 1015 Bevezető gondolatok 

DR. IVÁN KRISTÓF dékán 
PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 

1015 – 1100 Korszerű tanulásszervezési és módszertani megoldások a biológia tanításában 
Előadó: KLEININGER TAMÁS

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr 
1100 – 1145 Új módszerek a biológiai tudásszervezésben 

Előadó: KLEININGER TAMÁS

1145 – 1230 Tevékenykedtető biológia – vagyis a gyakorlati biológia napjainkban 
Előadó: NAGY ÁRPÁD

Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Sopron 
1230 – 1300 Ebédszünet 

Az egyetem szendvicsebéddel vendégeli meg a résztvevőket. 

1300 – 1345 Z generáció és a természettudományok 
Előadó: NAGY ÁRPÁD

1345 – 1500 A PPKE ITK kutató laboratóriumainak megtekintése vezetéssel 

A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 
továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a 

részvételről a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 

A helyszín megközelíthető: 
a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 3-as metróval a Corvin negyed vagy a Klinikák megállóig, 
onnan gyalog; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Corvin negyed vagy a Klinikák megállóig, onnan gyalog; 

Kelenföld vasútállomástól és a Keleti pályaudvartól 4-es metróval a Fővám térig, onnan 83-as trolibusszal a 
Horváth Mihály térig, onnan gyalog, vagy 4-es metróval a Rákóczi térig és onnan hosszabb sétával gyalog. 

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

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

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


1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | postacím: 1406 Budapest, Pf. 68. 
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M e g h í v ó 

Középiskolai magyartanárok szaktárgyi képzése 
Időpont: 2019. október 14. hétfő, 1000 – 1500 óra 

Érdeklődők számára a képzés 17 óráig folytatódik! 
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 MIHÁLYI ANIKÓ tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

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

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

Általános iskolai matematikatanárok szaktárgyi képzése 

Időpont: 2019. október 14. hétfő, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 
1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A rendezvény programja: 

1000– 1200 Támogató felkészülés a pedagógus minősítésben való részvételhez 
matematikatanároknak 
Ötleteket és segítséget adunk a portfólió íráshoz, a bemutató órák 
tartásához, a ppt elkészítéséhez, és általában a minősítő eljárásban való 
részvételhez. 
Áttekintjük az egész folyamatot az elejétől a végéig; legyen szó akár a 
Pedagógus I., akár a Pedagógus II. vagy a Mesterpedagógus fokozatot célzó 
minősítési eljárásról. 
A konkrét problémákat, kérdéseket is megvitatjuk. 
Előadó: JAKAB ANDREA és SÁGHI CSEPERKE
Tantárgygondozók Szent András Katolikus Általános Iskola, 
Szentendre 

1200 – 1230 Szünet 

1230 – 1430 Ötletbörze a tengelyes tükrözés tanítása témakörben – érdekes játékokkal 
és sok-sok játékos feladattal 
Előadó: JAKAB ANDREA és SÁGHI CSEPERKE

Szent András Katolikus Általános Iskola, Szentendre 

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 JAKAB ANDREA és SÁGHI CSEPERKE tantárgygondozók vezetik. 

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. 

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

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
mailto:rajkanyi@katped.hu
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telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: www.katped.hu 

M e g h í v ó 

Általános iskolai biológiatanárok és természetismeretet tanító 
tanárok szaktárgyi képzése 

Időpont: 2019. október 15. kedd, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Budapesti Állat- és Növénykert 
1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12. 

Téma: 
Módszertani nap a Fővárosi Állat- és Növénykertben 

Találkozás 9.55-kor az Fővárosi Állat- és Növénykert főbejáratnál 
A továbbképzés résztvevőinek a belépés ingyenes. 

• Ismerkedés az állatkert által nyújtott oktatási-nevelési lehetőségekkel
• A Biblia állatai
• Tematikus séta
• Újdonságok, fejlesztések a Fővárosi Állat- és Növénykertben

A továbbképzést az állatkert zoopedagógusai vezetik. 

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 továbbképzés felelőse LOBMAYER ANDRÁS tantárgygondozó. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

A helyszín megközelíthető: 
 a Déli Pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig,onnan 1-es metróval a Széchenyi-fürdő megállóig; a Nyugati Pályaudvartól 

(Podmaniczky utca) 72-es trolibusszal az Állatkert megállóig; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a 
Keleti pályaudvartól 30-as, a 30A jelű vagy a 20E jelű autóbusszal a Hősök tere megállóig.  

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

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

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
mailto:rajkanyi@katped.hu
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 M E G H Í V Ó 

Komplex Kreatív Művészeti Műhely I. 
(aktív ötletbörze) 

című továbbképzésre 
Thália szekerén az iskolába 

    Időpont:     
     2019. várhatóan október közepe, 10.00 - 14.30 

Változás!
A programot a II. félévben szervezzük meg.

    1068 Budapest, Városligeti fasor  42. 

Helyszín:  Katolikus Pedagógiai  Intézet 

Az eseményre bármely korosztályt tanító, a kreativitásra, a szabad 
ötletek megosztására, és felhasználására nyitott pedagógusokat várunk! 

A program célja: 
Továbbképzésünk betekintést enged a színház komplex világába, az élmény 

megszületésének titkaiba. 
 Gyakorlatban tapasztaljuk meg az alkotás, az alkotóvá válás - valamint 

a befogadás örömét.  
Versen, prózán, táncos jeleneten keresztül résztvevőkként kapunk útmutatást 
az iskolai műsorok szerkesztéséről, darabválasztásról, a zenés betétek, zenei 
elemek 
színpadi szerepéről, valamint a látványelemek fontosságáról, alkalmazásáról. 

Célunk, hogy megerősítsük az iskolában tanító pedagógusok komplex 
művészetszemléletét, együttműködését. 

  A műhelyt vezeti: 

       Kocsis Judit  
  Jászai Mari-díjas színésznő, a József Attila Színház tagja 

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

http://www.katped.hu/
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MEGHÍVÓ 
A képszerkesztés elmélete és gyakorlata Windows környezetben 

Szakmai képzés tanárok, tanítók számára 
Időpont: 2019. október 16. szerda, 1000-1430 óra 

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

Ajánlás 
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek alapfokú számítástechnikai ismeretekkel és 
szeretnének olyan ismeretekhez jutni, amelyek révén képesek lesznek tudatosabb képszerkesztésre. 
(Adattárolás, kép típusú adatok kezelése, felbontás, színmélység, méret, RGB Additív (összeadó) 
színkeverés. Színek használata, képek és alakzatok formázása Microsoft Office programokban.) 

A szakmai napot tartja: DUNAI ZSOLT szaktanácsadó 

A jelentkezés feltételei: - Szükséges előképzettség: 

A  jelentkezés   feltétele   a  számítógép   és   a   Microsoft   Word   szövegszerkesztő legegyszerűbb 
funkcióinak ismerete és alkalmazása a gyakorlatban: 
• Programok elindítása és bezárása 
• Szövegszerkesztőben új dokumentum létrehozása, elmentése. Korábban létrehozott dokumentum 

megnyitása, dokumentum elmentése más néven. A dokumentum bezárása 
• Szöveg bevitele (gépelés, a billentyűzet használata). Szöveg javítása (törlés, módosítás). 

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

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

-Tárgyi feltételek: 
A képzés során mindenki saját laptopon dolgozik, ezt a jelentkezőknek maguknak kell biztosítaniuk, a 
szakmai napra el kell hozniuk. Fontos, hogy megfelelően ismerjék a képzésre hozott laptopot (kellő 
biztonsággal kezeljék például a billentyűzetet, amely laptopok esetén eltérhet a megszokottól). 
Egér legyen csatlakoztatva a géphez. 
A gépet csatlakoztatjuk a vezetékes internethez. (LAN csatlakozó) 
A gépen Windows operációs rendszer és az Office 2010 vagy 2016 legyen telepítve. 

A továbbképzést szervezi: DR. MÁRTONNÉ SÁROSSY MÓNIKA a KaPI munkatársa 
A továbbképzés a KaPI szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusainak térítésmentes. 
A továbbképzés korlátozott létszámban vehető igénybe. A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A 
létszám feletti jelentkezőket értesítjük. 
Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb 930-kor megjelenni szíveskedjék a pontos kezdés érdekében. A 
számítógépek beállítását 9 óra 30 perckor kezdjük! Aki akadályoztatása miatt nem tud részt venni a 
foglalkozáson, legkésőbb 4 nappal az esedékesség előtt az ügyintézőnél telefonon vagy e-mailben jelezni 
szíveskedjék, hogy a helyébe lépő kollégát értesíthessük a megüresedésről. 

Figyelem! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 
továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a 
részvételről csak a képzés teljes időtartamán jelenlévők számára adhatunk ki a szakmai nap végén. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan földalattival a Bajza utca vagy a Hősök 
tere megállóig, onnan gyalog; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan földalattival a Bajza utca vagy a 
Hősök tere megállóig, onnan gyalog, vagy több gyaloglással a 72-es trolibusszal a Podmaniczky utcától a Dózsa György út 
megállóig; a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig, onnan gyalog; a Kelenföldi 
vasútállomástól 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, majd a 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig, 
onnan gyalog. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további  
útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

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

 

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


 
 

Meghívó 
5-14. évfolyamon tanító pedagógusok számára 

 
AMIT MINDEN TANÁRNAK ÉRDEMES TUDNI AZ 

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL 
című SZAKMAI MŰHELYNAPRA 

 

Időpont: 2019. október 16. szerda, 1000 –1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 

A rendezvény programja: 
 
• Általános ismeretek az Országos kompetenciamérésről (tartalom, módszertan, lebonyolítás). 
• A mérések folyamata; az országos mérések új elemei. 
• A kompetenciamérés eredményei: elemzés, értelmezés (FIT-jelentések, ábrák, grafikonok – 
• alapfogalmak „laikusoknak”). 
• A kompetenciamérések tartalma (feladatlapok; tartalmi keret; megoldókulcs). Online források. 
• Mit tehetünk az eredmények javítása érdekében? Kompetenciafejlesztés az egyes tantárgyak keretében. 

Gyakorlati szemléletű szakmai műhelynap bármely érdeklődő pedagógus számára, aki szeretne megismerkedni 
az Országos kompetenciamérés alapjaival: mit és milyen módszerrel mérnek, hogyan lehet értelmezni a 
kompetenciamérésről készülő jelentések ábráit, hogyan értelmezhetjük saját iskolánk jelentését. Olyan 
intézményvezetőknek javasoljuk, hogy delegáljanak pedagógusokat a képzésre, akik szeretnék, ha a 
kompetenciamérés a tantestület közös ügye lenne, és szívesen kapnának támogatást ennek megvalósításához. 

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

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

A szakmai műhelynapot vezetik: 
W I R N H A R D T N É M A T O L C S Y E R Z S É B E T - szaktanácsadó 
B Á L I N T E R Z S É B E T - szaktanácsadó 

 
A szakmai műhelynap felelőse: 

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

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25%-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések 
keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán jelen lévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

 
 

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

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


 
   

 

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

 
 
 

M e g h í v ó 
 

Általános iskolai rajztanárok szaktárgyi továbbképzése 
 

Időpont: 
2019. október 16. szerda, 1000–1445 óra 

Helyszín: 
Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A rendezvény programja 

1000 - 1130 „A vizuális kultúra tanításának elvárható eszközigénye” 
A vizuális művészeti nevelés eszközrendszerét és tevékenységformáit alakító 
összetevők jellemzői, kapcsolatai 
Előadó: ZELE JÁNOS művészetpedagógiai szakértő 

1130 - 1300 „Tükör által homályosan..." 
A tükör kultúrtörténete. A fémlemeztől a gömbtükrön át a szelfiig. 
Pedagógiai konzekvenciák. 
Előadó: MERÉNYI GYÖRGY művészettörténész, művészeti szakíró 

1300 - 1315 Kávészünet és szakmai beszélgetés 
1315 - 1445 „El Camino: Virágok és Madonnák” 

A természeti és épített környezet szakralitása a Camino-n 
Előadó: SZEREDI AMBRUS NOÉMI művésztanár, textilművész 

 
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 SZALAY JÓZSEF tantárgygondozó vezeti. 

 
 

Tisztelettel meghívjuk a katolikus iskolák pedagógusait. 
 

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

 

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

 

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


 

   
 
 
 
 
 
 

M e g h í v ó 
 

Középiskolai fizikatanárok 
szaktárgyi képzése 

 
Időpont: 2019. október 18. péntek, 1000 – 1500 óra 

Helyszín: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 
1083 Budapest, Práter u. 50/a, 239-es terem 

(Práter u. és Szigony u. sarok) 
 

A rendezvény programja: 
A modern fizika tanítása a középiskolában 

 

1000–1015 Bevezető gondolatok 
DR. IVÁN KRISTÓF dékán 
PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 

1015–1115 A modern fizika középiskolai tanításának feladatai és nehézségei 
Előadó: DR. JUHÁSZ ANDRÁS nyugalmazott egyetemi docens 

ELTE 

1115–1215 A kvantummechanika tanítása a középiskolában itthon és külföldön 
Előadó: TASNÁDI PÉTER egyetemi tanár 

ELTE 

1215–1245 Ebédszünet 
Az egyetem szendvicsebéddel vendégeli meg a résztvevőket. 

1245–1345 Mi a káosz? – középiskolásokra aktualizálva 
Előadó: TÉL TAMÁS egyetemi tanár 

ELTE 

1345–1500 A PPKE ITK kutató laboratóriumainak megtekintése vezetéssel 
 

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 DR. JUHÁSZ ANDRÁS tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 

 
A helyszín megközelíthető: 

a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 3-as metróval a Corvin negyed vagy a Klinikák megállóig, 
onnan gyalog; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Corvin negyed vagy a Klinikák megállóig, onnan gyalog; 

Kelenföld vasútállomástól és a Keleti pályaudvartól 4-es metróval a Fővám térig, onnan 83-as trolibusszal a 
Horváth Mihály térig, onnan gyalog, vagy 4-es metróval a Rákóczi térig és onnan hosszabb sétával gyalog. 

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

 

Budapest,1068 Városligeti fasor 42. | postacím: 1406 Budapest, Pf. 68. Ügyintéző:  Rajkányi  Lajosné 
telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: www.katped.hu Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 

E-mail címe: rajkanyi@katped.hu 

 

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


 
 

Meghívó 
általános és középiskolai pedagógusok számára 

a FELKÉSZÜLÉS A MESTERPEDAGÓGUS MINŐSÍTÉSRE 
című SZAKMAI NAPRA 

 
A KÉPZÉS LÉTSZÁMKORLÁTOS! 

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

Időpont: 2019. október 24. csütörtök, 1000 –1430 óra 

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

A rendezvény programja: 
 
• Bevezetés, a mesterpedagógus kompetenciái 
• A mesterpedagógus tevékenységei 
• A minősítés folyamata, dokumentumai 
• Értékelés az eljárás során 
• Szakértői, szaktanácsadói tevékenység 
• Az összevont minősítési eljárás 
• Kérdések 

 
A képzés célja, hogy előadás és gyakorlati feladatok segítségével megismertessük az érdeklődő pedagógusokat a 
mesterpályázat lényeges elemeivel; a mesterpedagógus kompetenciáival, tevékenységeivel, a minősítés 
folyamatával és dokumentumaival, valamint az értékelési elveivel. Célunk, hogy segítsük a résztvevőket, illetve 
alkalmat adjunk arra, hogy tapasztalataikat megosszák egymással. 

 
A szakmai napot vezetik: 

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

A szakmai nap felelőse: 

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

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25%-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések 
keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán jelen lévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

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. 

 

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 

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

 
Iskola- és óvodapszichológusok szupervíziós képzési napja 

 
Időpont: 2019. november 4. hétfő, 1000 – 1430 óra 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 
1068 Budapest Városligeti fasor 42. 

 

Téma: 
Lelki immunitásunk megőrzése - Hogyan fogom jól bírni? 

Az alkalmat ajánljuk iskolai mentálhigiénés szakembereknek is. 
 

A foglalkozás leírása: 
Szupervíziós alkalmunkon a következő kérdésekkel, témákkal foglalkozunk: 

Mit szeretnék megvalósítani a tanévben? Mibe állok bele? 
Hogyan őrzöm meg lelki stabilitásomat segítői munkámban? 

Kiktől és milyen támogatást, együttműködést várok? Kiknek adok, kiket inspirálok? 
 

Ezeket a kérdéseket fogjuk körüljárni a kiscsoportos munkában, illetve foglalkozunk majd aktuális 
iskolapszichológusi eseteinkkel is. 

 
Vezetők: 

KOVÁCS GÁBOR 
tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, 

erőszakmentes kommunikációs társtréner 

ZSUPÁN PÉTER 
tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, 

tréner, pszichodramatista 
 

Közben ebédszünet: 
kb. 1200 – 1230 óra 

 
A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 %-a 

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

 

A konferenciát SZENTES JUDIT tantárgygondozó vezeti. 

A helyszín megközelíthető: 
a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, 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. 

 

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

 

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

Általános iskolai magyartanárok szaktárgyi képzése 
 

Időpont: 
2019. november 5. kedd, 1000  – 1430 óra 

Helyszín: Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 
2092  Budakeszi, Széchenyi u. 141. 

. 

Téma: 

"...mégis csak egy nagy, ismeretlen Úrnak / vendége voltam." 
Irodalmi továbbképzés Kosztolányi Dezső költészetéről, magyar, drámapedagógiai és hittanos áthallásokkal. 

 
1000 – 1010    Ráhangolódás 
1010 – 1030    I. (mikro)foglalkozás 8. osztályosokkal – A szegény kisgyermek panaszai 

Vezeti: KOVÁCS ANDRÁS 

1035 – 1055 II. (mikro)foglalkozás dramatikus játék 8. osztályosokkal – A szegény 
kisgyermek panaszai 
Vezeti: JÁMBOR ERZSÉBET 

 
1100 – 1115   Kávészünet 

 
1115 – 1145 III. (mikro)foglalkozás 8. osztályosokkal – "Engedjétek hozzám jönni a 

kisgyermekeket..."– gyermeki hit felnőtt szemmel a Kosztolányi-lírában 
Vezeti: BILIK JÁNOS hitoktató 

 
1145 – 1245    (Hozott) ebéd, iskolai séta 
1245 – 1345    Anthropos a Logodi utcában - Kosztolányi, az égig emelő Szépség dalnoka 

Előadó: KOVÁCS ANDRÁS 

1345 – 1430    Szakmai beszélgetés 
 

A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet legutóbbi módosítása értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 
25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán jelenlévők 

részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 

A konferenciát GERE EDIT tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

A helyszín megközelíthető: 
a Déli és a Keleti pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Széll Kálmán térig, onnan a 222-es busszal a 
"Széchenyi utca (gimnázium)" megállóig, vagy 22-es, ill. 22A jelzésű busszal a "Városháza" megállóig, majd gyalog (2-300 m) a Temető utcán; 

Kelenföld vasútállomástól a 188-as busszal a "Széchenyi utca (gimnázium)" megállóig. 
A vonaljegy Budapest közigazgatási határán túl is érvényes, de a bérlethez a közigazgatási határon túl jegyet kell érvényesíteni. 

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

Ügyintéző: Rajkányi Lajosné 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 31 
E-mail címe: rajkanyi@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 
 

Általános iskolai testnevelő tanárok szaktárgyi képzése 
 

Időpont: 2019. november 5. kedd, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium 

1024 Budapest, Ady Endre u. 3. 
 

 
A rendezvény programja 

Kérjük a Kollégákat, hozzanak felszerelést, hogy a Szent Angéla Ferences Általános 
Iskola és Gimnázium diákjaival együtt részt tudjanak venni a gyakorlatok 

bemutatásában. 
 
 
1000 - 1200 Atlétika oktatása a felső tagozaton – Fókuszban az alkalmazkodás 
 Előadó: VASS ZOLTÁN testnevelő tanár, MDSZ szakértő  
  
1200 – 1230 Szünet 
 
1230 – 1430 A helyes testtartás kialakítása, testtartás javító gyakorlatok alkalmazása  
 a testnevelés órákon 
 Előadó: KOLLER KLÁRA testnevelő tanár, torna edző, óraadó ELTE PPK 

 
 

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 MESKÓNÉ KŐMŰVES FRUZSINA tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 
 

A helyszín megközelíthető: a Keleti pályaudvartól 2-es metróval a Széll Kálmán térig, onnan 4-es, 6-os, 17-es villamossal a 
Mechwart ligetig; a Déli pályaudvartól 17-es villamossal, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Mechwart ligetig, a 

Kelenföldi pályaudvarról 4-es metróval a Rákóczi térig, onnan 4-es, 6-os villamossal a Mechwart ligetig. A Mechwart ligettől gyalog 
a Bimbó úton, vagy a Mechwart ligeten át az önkormányzat előtti lépcsőn fel, majd balra fordulva a Rózsahegy utcán. 

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

 

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

 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
mailto:rajkanyi@katped.hu
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M e g h í v ó 
Áldozattá és elkövetővé válás megelőzése az iskoláskorú gyermekeknél 

Műhelymunka maximum 20 fő részére 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 1000 – 1430 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 
1068 Budapest Városligeti fasor 42. 

 
A műhely témája: 

A műhely segíti a résztvevő pedagógusokat, hogy felismerjék az áldozattá és 
bűnelkövetővé válás előzményeit és annak jeleit. Az elméleti ismeretek bemutatják, 
hogy milyen tendenciákat ismerünk országosan, külön kitérve a roma kisebbség 
problémáira; rátekintenek a ma, iskolapadban ülő Z-generáció viselkedés- és 
gondolkodásmódjára, amely meghatározó ezen témakörben. 

A bemutatott és együtt elvégzett gyakorlatok elmélyítik a megszerzett ismereteket 
és segítenek abban, hogy a tanárok a saját tanulóikat is felkészítsék a veszélyek 
elkerülésre. 

A gyakorlatok között prevenciós filmek is helyet kapnak (drogprevenció, cyber- 
bullying prevenció, agresszió és családon belüli bántalmazás megelőzése), amelyek a 
kisebb 8-10 éves korosztállyal és a nagyobbak 11-15 évesekkel foglalkozók számára 
nyújtanak segítséget - főleg osztályfőnöki, biológia, kémia, magyar nyelv, művészeti 
órák, gyermekvédelmi és egyéb tanórán kívüli foglalkozások keretében. 

 
A műhelyt vezetik: 

SZENTES JUDIT és SZENTHE-TORMÁSSI ANNA, 
a Katolikus Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértői, 

a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kiképzett előadók 
 

A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 
továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a 

konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

 
A helyszín megközelíthető: 

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

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

 

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

Középiskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése 
 

Időpont: 2019. november 6. szerda, 1000 – 1445 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

Kérjük, aki tud, hozzon magával laptopot a műhelyre! 
 

1000 – 1010 Köszöntés 
 

1010 – 1110 A Horthy-korszak a legújabb kutatások tükrében – új nézőpontok, érdekességek 
Előadó: DR. TURBUCZ DÁVID a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi 

 Intézetének posztdoktor kutatója 
 

1110 – 1240 A Horthy-korszak híradókon (előadás és műhelymunka) 
Előadó: FEKETE BÁLINT az ujkor.hu oktatási rovatának vezetője, tanár 

 Orchidea Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és 
Gimnázium 

 

1240 – 1310 Szünet 
 

1310 – 1340 A katolikus egyház a Horthy-korszakban – ami bevihető a történelemórára 
Előadó: DR. GIANONE ANDRÁS tantárgygondozó, 

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanára 
 

1340 – 1430 Az eucharisztikus világkongresszusok története 
Előadó: DR. FEJÉRDY ANDRÁS igazgató-helyettes 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete 
 

1430 – 1445 Aktuális kérdések 
 

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 DR. GIANONE ANDRÁS tantárgygondozó vezeti. 
 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

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

az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval 
a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. 

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

 
 

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

 

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

Általános és középiskolai énektanárok szaktárgyi  képzése 
 

Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 930 – 1430 óra 
Helyszínek: Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola 

1122 Budapest, Csaba utca 16/c 
Kodály Emlékmúzeum 1062 Budapest, Kodály Körönd 1. 

 
 

Téma: 
Kodály Zoltán népzenei hagyatéka 

 
930 Regisztráció 
955 – 1040 Bemutató énekóra 5. osztályban 

Tanít: BLAZSEK ANDREA 

1050 – 1135 Bemutató énekóra 8. osztályban 
Tanít: BLAZSEK ANDREA 

1135 – 1200 Ebédszünet 
1200 – 1230 Óramegbeszélés 
1230 – 1315 Utazás a Kodály Zoltán Emlékmúzeumba 

Az utazáshoz 1 db BKK jegy szükséges. 
1315 – 1430 Kodály Zoltán rokon népek körében – Vikár László Kodály-hagyatéka 

kiállítás megtekintése 
A múzeumot és a kiállítást bemutatja: SEBESTYÉN THEODÓRA, 

a Kodály Emlékmúzeum vezetője 
 

A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 %-a 
legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán 

jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 

Az énektanárok szekcióját BLAZSEK ANDREA tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 

 
Az első helyszín megközelíthető: 

a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Széll Kálmán térig, onnan gyalog; 
Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval a Móricz Zsigmond körtérig, 

onnan 17-es, vagy 61-es villamossal a Déli Pályudvarig; a Keleti pályaudvartól 2-es metróval a Déli Pályaudvarig; 
a Déli pályaudvartól gyalog a Városmajor utcán. 

Az iskola a Városmajor utca és Csaba utca sarkán van. 
A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok 

részletesen olvashatók. 

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

 

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


 
   

 
 
 
 

M e g h í v ó 

Középiskolai informatikatanárok 
szaktárgyi képzése 

 
Időpont: 2019. november 8. péntek, 1000 – 1500  óra 

Helyszín: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 
1083 Budapest, Práter u. 50/a, 239-es terem 

(Práter u. és Szigony u. sarok) 

A rendezvény programja: 
1000 – 1015 Bevezető gondolatok 

DR. IVÁN KRISTÓF dékán 
PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 

1015 – 1045 Párhuzamosságok és különbségek a gimnáziumi és a szakgimnáziumi érettségi 
követelményekben és feladatokban 
Előadó: DR. FARKASFALVY JUDIT 

Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont 
1045 – 1115 Stílusok a honlapokon, stílusok a szövegszerkesztésben, 

stílusok és feltételes formázás a táblázatkezelésben 
Előadó: MADAS PÁL 

Városmajori Gimnázium 
1115 – 1145 Mire figyeljünk a gyakorlati feladatokra felkészítésben, 

illetve azok javítása során – a felüljavítások tapasztalatai alapján 
Előadó: DR. FARKASFALVY JUDIT 

1145 – 1215 Adatbázis-kezelés parancssorból: ismét az SQL-ről 
Előadó: MADAS PÁL 

1215 – 1245 Ebédszünet 
Az egyetem szendvicsebéddel vendégeli meg a résztvevőket. 

1245 – 1315 Felkészítés a szóbeli érettségi vizsgára 
Előadó: DR. FARKASFALVY JUDIT 

1315 – 1345 Néhány további programozási feladat megoldása Python nyelven 
Előadó: MADAS PÁL 

1345 – 1500 A PPKE ITK kutató laboratóriumainak megtekintése vezetéssel 
 

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 DR. FARKASFALVY JUDIT tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 

A helyszín megközelíthető: 
a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 3-as metróval a Corvin negyed vagy a Klinikák megállóig, 
onnan gyalog; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Corvin negyed vagy a Klinikák megállóig, onnan gyalog; 

Kelenföld vasútállomástól és a Keleti pályaudvartól 4-es metróval a Fővám térig, onnan 83-as trolibusszal a 
Horváth Mihály térig, onnan gyalog, vagy 4-es metróval a Rákóczi térig és onnan hosszabb sétával gyalog. 

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

. 

Budapest,1068 Városligeti fasor 42. | postacím: 1406 Budapest, Pf. 68. Ügyintéző:  Rajkányi  Lajosné 
telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: www.katped.hu Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 

E-mail címe: rajkanyi@katped.hu 

 

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


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

M E G H Í V Ó 

Digitális módszertani eszközök 1. 
c. műhelynapra

Időpont:
2020. november 13. szerda 10.00 - 14.30 

a képzés időtartama: 5 óra 

Helyszín: 
Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

Az eseményre bármely korosztályt tanító, a téma iránt érdeklődő pedagógusokat várunk! 

A rendezvény programja: 

Gyakorlatorientált szakmai nap keretében szaktárgyi segítséget nyújt a pedagógusok mindennapi munkájához. 
A témakörök 

magukba foglalják az atipusos oktatási módszerek alapfogalmait, előzményeit, 
bemutatják a digitális eszközökkel támogatott oktatás fejlődését. 

A program kitekintést ad a nemzetközi tapasztalatokra, valamint 
bemutatja Net‐generációhoz tartozó tanulók oktatásának lehetséges eszközeit. 

Megismerteti az atipusos módszerek és a hagyományos munkaformák ötvözési lehetőségeit. 
A felkért szakember vezetésével a résztvevők megismerhetik a legújabb módszertani megközelítéseket. 

A képzést vezeti: 

Korponai Tamás 
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakgimnáziuma 

Közben kb.: 1200– 1230 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. 

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 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. 

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

 
 

Középiskolai rajztanárok szaktárgyi továbbképzése 
 

Időpont: 
2019. november 13. szerda, 1000 – 1445 óra 

Helyszín: 
Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 
 

A rendezvény programja 
 

1000-1130 „A műtárgylista, mint a vizuális művészeti nevelés, tanulás és tanítás 
tartalomszabályozó eleme” 
Előadó: ZELE JÁNOS művészetpedagógiai szakértő 

 
1130-1300 „Fejezetek a lakáskultúra történetéből (enteriőrtörténet)” 

A népi, a polgári lakáskultúra hagyományai, a modernizmus újításai. 
Ábrázolási konzekvenciák a vizuális kultúra tanítása során. 
Előadó: MERÉNYI GYÖRGY művészettörténész, művészeti szakíró 

1300-1315 Kávészünet és szakmai beszélgetés 

1315-1445 „Művészeti élmények a Camino-n” 
Előadó: SZEREDI AMBRUS NOÉMI művésztanár, textilművész 

 

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 SZALAY JÓZSEF tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a katolikus iskolák pedagógusait. 

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

ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval 
a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. 

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

 
 

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

 

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

Középiskolai testnevelő tanárok szaktárgyi képzése 
 

Időpont: 2019. november 13. szerda, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium 

1024 Budapest, Ady Endre u. 3. 
 
 

A rendezvény programja 
 
 
1000 – 1200 Kézilabda oktatása félpályán: emberfölényes játékhelyzetek eredményes kihasználása 

(2:1,3:2,4:3), és emberhátrányos helyzetek védekezésének gyakorlása 
Előadó: HERBERT KRISZTIÁN testnevelő tanár 

A Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium diákjai segítenek a 
bemutatásban. 

 
1200 – 1230 Szünet 

 
1230 – 1430 Új módszerek a 9-12. évfolyamos testnevelés oktatásban: Fókuszban a tanulók! 

Előadó: VASS ZOLTÁN testnevelő tanár, MDSZ szakértő 
Kérjük a Kollégákat, hozzanak felszerelést, mert számítunk aktív közreműködésükre. 

 
 

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 MARKOS JUDIT tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 
 

A helyszín megközelíthető: a Keleti pályaudvartól 2-es metróval a Széll Kálmán térig, onnan 4-es, 6-os, 17-es villamossal a 
Mechwart ligetig; a Déli pályaudvartól 17-es villamossal, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Mechwart ligetig, a 
Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval a Rákóczi térig, onnan 4-es, 6-os villamossal a Mechwart ligetig. A Mechwart ligettől 

gyalog a Bimbó úton, vagy a Mechwart ligeten át az önkormányzat előtti lépcsőn fel, majd balra fordulva a Rózsahegy utcán. 
A http://www.bkk.hu/menetrendek/honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok 

részletesen olvashatók. 

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

 

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

M e g h í v ó 

Általános és középiskolai földrajztanárok szaktárgyi képzése 
Időpont: 2019. november 14. csütörtök, 1000 – 1430 óra 

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

 
A rendezvény programja: 

1000 – 1145  Az eurázsiai „szuperkontinens” a 21. században  
  Geopolitikai célok és gazdasági realitások 
1145 - 1215 Ebédszünet 

1215 – 1430 Világpolitikai szituációs játék az előadás kérdéskörében 

Előadó: DR. BERNEK ÁGNES főiskolai tanár 
Zsigmond Király Egyetem 

Amíg korábban Eurázsia fogalmát világszinten (Oroszország kivételével) csak geológiai értelemben 
használtuk, addig napjainkra újra felmerül az eurázsiai kontinens politikai és gazdasági értelmezése. Főleg azért, 
mert 2013-tól a kínai „Új Selyemút” infrastrukturális és gazdasági fejlesztési program meghirdetésével és 
megkezdésével az Eurázsia fogalom új, kiemelten gazdasági értelmezést kapott, s alapvetően túllépett a 
posztszovjet birodalmi kifejezésen. Ugyanis most először a történelem során reális gazdasági lehetőség van arra, 
hogy Európa és Ázsia egy gazdasági erőteret alkosson, hiszen ténylegesen összeköttetésre kerül Európa nyugati 
fele Ázsia keleti felével. De milyen lesz e 21. századi Eurázsia térbeli szerveződése? Várhatóan milyen fő gazdasági 
növekedési tengelyek fognak kialakulni? Európa és Ázsia mely országainak érdeke az, hogy létrejöjjön egy új 
eurázsiai szövetség? Az előadás erre keres választ, kiemelten Kína, Oroszország, Irán és Törökország 
szempontjából értelmezi az eurázsiai stratégiáikat. Továbbá választ keres arra is, hogy folytatódni fog-e az USA 
lényegében máig tartó, eredetileg a hidegháborús időszakban kialakult ún. „féken tartás” politikája, s ha igen, akkor 
ez milyen módon fogja megakadályozni, hogy Európa és Ázsia között erős gazdasági és politikai kapcsolatok 
alakuljanak ki. 

Az előadás után következő szeminárium világpolitikai szituációs játék formájában fogja az előadás 
kérdéskörét még közelebb hozni a kollégákhoz. A szituációs játék fiktív alaphelyzete az, hogy 2019 novemberében 
első konferenciáját tartja az ún. Nagyobb Eurázsiai Partnerség szervezete, amelyre több európai és ázsiai ország 
vezetője meghívást kapott. Ennek az első konferenciának lesz a feladata az, hogy felvázolja egy új eurázsiai erőtér 
megteremtésének legfontosabb feladatait. A helyzet azonban abból a szempontból valós, hogy V. Putyin még 2016 
júniusában fogalmazta meg a Nagyobb Eurázsiai Partnerség gondolatát, de a valóságban ilyen konferenciát még 
nem rendeztek, de az együttműködés orosz és kínai részről egyre erősebb. 

 
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 szakmai napot VÁNDOR ILDIKÓ tantárgygondozó vezeti 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

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

ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval 
a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. 

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

 

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

Könyvtárostanárok szakmai napja 
 

Időpont: 2019. november 14. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A rendezvény programja: 
 

1000 - 1015 Bemutatkozás, nyitó gondolatok 
DR. EIGNER JUDIT tantárgygondozó 

1015 - 1050 Milyen a jó könyvtárpedagógiai program? 
Előadó: RÓNYAI TÜNDE könyvtárostanár, vezető szaktanácsadó 

Óbudai Árpád Gimnázium 
1050 - 1145 Műhelymunka 

Vezeti: RÓNYAI TÜNDE 

1145 - 1215 Ebédszünet 
1215 - 1300  Az új kompetenciaterület bemutatása: A fenntartható fejlődés 

pedagógiája. 
Előadó: RÓNYAI TÜNDE 

1300 - 1330 Az új kompetenciaterület könyvtárpedagógiai vonatkozásai 
Előadó: ÖRMÉNYINÉ FARKAS ANDREA könyvtárostanár, szaktanácsadó 

Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium 
1330 - 1415 Műhelymunka 

Vezeti: ÖRMÉNYINÉ FARKAS ANDREA 

1415 - 1430 Aktualitások, hírek, kérdések 
DR. EIGNER JUDIT 

1430 Zárógondolatok 
DR. EIGNER JUDIT 

 
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 szakmai napot DR. EIGNER JUDIT tantárgygondozó vezeti 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

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

ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval 
a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. 

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

 

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

Általános iskolai történelemtanárok és latin örökségünket tanító 
tanárok szaktárgyi továbbképzése 

 
Időpont: 2019. november 14. csütörtök, 1000 – 1445 óra 

Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum 
1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. 

 
 

1000 – 1010 Köszöntés 
 

1010 – 1210  Római elit túra – Szakmai tárlatvezetés a Kelet és Nyugat határán című állandó 
régészeti kiállítás római termében, a Lapidáriumban és a Seuso-kincs időszaki 
kiállítás terében 

 Előadó: MRÁV ZSOLT igazgató-helyettes 
Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tára 

 

1210 – 1240 Szünet 
 

1240 – 1410 Múzeumpedagógia – a megtekintett kiállításokhoz kapcsolódó anyagok 
bemutatása 

 Előadók: BIRICZ DÓRA múzeumpedagógus 
LIGETI DÁNIEL 
múzeumpedagógus Magyar 
Nemzeti Múzeum 

 
1410 – 1445 Aktuális kérdések 

Külön szekcióban a történelemtanárok és a latin örökségünket tanítók számára. 
 
 

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 KOZICZ JÁNOS és DR. GIANONE ANDRÁS tantárgygondozók vezetik. 
 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 
 

A helyszín megközelíthető: 
a Kelenföld vasutállomástól, illetve a Keleti pályaudvartól 4-es metróval,  
a Nyugati pályaudvartól pedig 3-as metróval a Kálvin térig, onnan gyalog;  

a Déli pályaudvartól  2-es metróval az Astoriáig, onnan gyalog.  
A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok 

részletesen olvashatók. 
 

 

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

Középiskolai matematikatanárok szaktárgyi képzése 
 

Időpont: 2019. november 15. péntek, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 

1083 Budapest, Práter u. 50/a, Jedlik terem 
(Práter u. és Szigony u. sarok) 

 
A rendezvény programja: 

Tehetséggondozás a matematikában 
1000 – 1015 Bevezető gondolatok 

DR. IVÁN KRISTÓF dékán 
PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 

1015 – 1100 Szakköri feladatok a 11. évfolyamon 
Előadó: DR. HORVÁTH ESZTER 

Kempelen Farkas Gimnázium 
1100 – 1145 Paraméteres egyenletek 

Előadó: NAGYNÉ PÁLMAY PIROSKA 
Szent László Gimnázium 

1145 – 1230 Játékos logika 
Előadó: RÓKA SÁNDOR 

1230 – 1300 Ebédszünet 
Az egyetem szendvicsebéddel vendégeli meg a résztvevőket. 

1300 – 1345 Matematikai módszerek a középiskolai fizika tanításában 
Előadó: BAKOSNÉ NOVÁK ANDREA 

Kempelen Farkas Gimnázium 
1345 – 1430 Kombinatorikus geometria 

Előadó: DR. DOBOS SÁNDOR 
Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

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 DR. HORVÁTH ESZTER tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 

 

A helyszín megközelíthető: 
a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 3-as metróval a Corvin negyed vagy a Klinikák megállóig, 
onnan gyalog; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Corvin negyed vagy a Klinikák megállóig, onnan gyalog; 

Kelenföld vasútállomástól és a Keleti pályaudvartól 4-es metróval a Fővám térig, onnan 83-as trolibusszal a 
Horváth Mihály térig, onnan gyalog, vagy 4-es metróval a Rákóczi térig és onnan hosszabb sétával gyalog. 

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

 
 

http://www.katped.hu/
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M e g h í v ó 

Kollégiumi nevelők szakmai napja 

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

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
Téma: „Megtartva megújulni” 

Kollégium a változó világban 

Digitalizáció a kollégiumi környezetben/digitális kompetenciák - „Jót s jól, ebben áll a nagy titok”, 
innovatív megközelítések a kollégiumi nevelésben és ismeretterjesztésben - Szellemi és lelki nevelés 

és növekedés lehetőségei a digitális/virtuális világban - Együttműködés a kollégiumi nevelés 
résztvevői  között  (közös  nézőpontok,  közös  kihívások,  közös  motivációk,  közös     megoldások) 

Kérjük a résztvevőket, hozzák magukkal okos eszközüket (telefon, tablet, laptop)! 
1000 – 1010 Bevezető gondolatok, közös imádság 
1010 – 1110 Digitalizáció a kollégiumi környezetben/digitális kompetenciák 

Hogyan válhatunk értékhalászokká és kultúra közvetítőkké az internet segítségével? Miként 
hat az internet a fiatalok értékítéletére, értékmegismerésére, gondolkodására, önismeretére és 
egyéni/közösségi döntéseire? Lehet-e és milyen formában lehet alakítani az e-kommunikációt 
és ízlést egy kollégiumi csoporton belül? Hogyan keressünk és találjunk jó gyakorlatokat a 
világháló és a kreativitás összefüggéseire? Hogyan alkalmazzuk az internetes 
ismeretterjesztést a kollégiumi tematikus vagy szakköri foglalkozások megvalósításában? 
Miként vonhatók be a tanulók okos eszközei a mindennapi nevelői, oktatói munkába? 

Előadó: BOGNÁR AMÁLIA

1120 – 1220 Digitális műhelymunka, módszerek és alkalmazások – applikációk interaktív használata I. 
Előadó: BOGNÁR AMÁLIA

1220 – 1250 Ebédszünet 

1250 – 1350 Digitális műhelymunka, módszerek és alkalmazások – applikációk interaktív használata II. 
Előadó: BOGNÁR AMÁLIA

1350 – 1430 A  kollégiumi  pedagógiai  munka  aktualitásai:  e-napló  kollégiumi modul tapasztalatai, 
kollégiumi honlap gondozása, adatvédelmi kérdések, közösségi szolgálat jó gyakorlatok 
Előadó: ÁBRAHÁM CSABA tantárgygondozó 

BOGNÁR AMÁLIA: magyar-történelem szakos tanár, a digitális tudástartalmak megismertetésének és 
átadásának alkalmazója, trénere, a médiakultúrában és az innovatív pedagógiai módszerekben jártas 
szakember, jelenleg a Mobilis Győr Interaktív Kiállítási Központ szakmai vezetője. 

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 ÁBRAHÁM CSABA tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

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

az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval 
a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy a 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. 

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

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

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

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

Stresszkezelés segítése tanároknak – szakmai nap 
 

Műhelymunka maximum 20 fő részére 
 

Időpont: 2019. november 22. péntek, 1000 – 1430 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 
1068 Budapest Városligeti fasor 42. 

 
Műhely témája: 

 
A pedagógus pályán dolgozó valamennyi kolléga több stresszforrással találkozik 

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

 
A műhelyt vezetik: 

SZENTES JUDIT és SZENTHE-TORMÁSSI ANNA 
a Katolikus Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértői, trénerek 

 
A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 

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

 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval 
a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as, a 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. 

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

 
 

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

 

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


 
 

M e g h í v ó 

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

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

A rendezvény programja: 
Nyelvtanítás a 21. században 

1000 – 1005 Megnyitó 
BARCSÁK MARIANNA intézetvezető 

1005 – 1200 Plenáris előadás: 
Készségfejlesztés tanulóknak és tanároknak 

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

Előadó: ENYEDI ÁGNES tanárképző tréner 
1200 – 1225 Gyökereink nyomában – Bibliai eredetű szólások és közmondások – kiállítási megnyitó 

Előadó: KŐRÖSINÉ DR. MERKL HILDA 

1225 – 1255 Szendvicsebéd 

Általános iskolai angoltanárok szekciója: 
12

55 – 13
55 Christmas desserts 

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

13
55 

– 14
55 Santa's busy elves 

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

 
A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 %-a 
legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán 

jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

A középiskolai angoltanárok szekcióját TRENTINNÉ DR. BENKŐ ÉVA tantárgygondozó 
vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 

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

ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval 
a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. 

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

 

Ügyintéző: Rajkányi Lajosné 

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

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

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


 
 

M e g h ív ó 

Középiskolai angoltanárok szaktárgyi képzése 
a nyelvtanárok számára szervezett tematikus nap keretében 

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

A rendezvény programja: 
Nyelvtanítás a 21. században 

1000 – 1005 Megnyitó 
BARCSÁK MARIANNA intézetvezető 

1005 – 1200 Plenáris előadás: 
Készségfejlesztés tanulóknak és tanároknak 

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

Előadó: ENYEDI ÁGNES tanárképző tréner 
1200 – 1225 Gyökereink nyomában – Bibliai eredetű szólások és közmondások – kiállítási megnyitó 

Előadó: KŐRÖSINÉ DR. MERKL HILDA 
1225 – 1255 Szendvicsebéd 

Középiskolai angoltanárok szekciója: 
1255 – 1355 The Sherlock Holmes School of Logic 

You would think that in our advanced scientific age Logic would be in boundless supply. However, due to the 
current system of learning at school and the advent of the Internet, the opposite is true. I believe it is a lot 
more fun to approach English, or any subject as a master detective and analyse through observation and critical 
thinking to find solutions. This workshop aims to put Logic back into learning for better results and more 
meaning. 

1355 – 1455 St. Andrew’s Day and all things Scottish 
Don’t miss out on this workshop as I will be presenting material which you can use the whole week and even 
the following week, or at any time on Scotland. I intend to show some instant lesson ideas connected to the 
great saint, films, quizzes, handouts and lots more about this magical country. 

Előadó: SEÁN THOMPSON MA 
Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 

A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 %-a 
legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán 

jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

A középiskolai angoltanárok szekcióját SEÁN THOMPSON tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 

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

ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval 
a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. 

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

 

Ügyintéző: Rajkányi Lajosné 

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

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

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

Középiskolai franciatanárok szaktárgyi képzése 
a nyelvtanárok számára szervezett tematikus nap keretében 

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

A rendezvény programja: 
Nyelvtanítás a 21. században 

1000 – 1005 Megnyitó 
BARCSÁK MARIANNA intézetvezető 

1005 – 1200 Plenáris előadás: 
Készségfejlesztés tanulóknak és tanároknak 

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

Előadó: ENYEDI ÁGNES tanárképző tréner 
1200 – 1225     Gyökereink nyomában – Bibliai eredetű szólások és közmondások – kiállítási megnyitó 

Előadó: KŐRÖSINÉ DR. MERKL HILDA 
1225 – 1255 Szendvicsebéd 
1255 – 1455 Franciatanárok szekciója: 

A Talents című új francia tankönyv 2. kötetének bemutatója 
Használati útmutató, módszertani tanácsok a tankönyvhöz. 
A résztvevők választ kapnak arra, hogy milyen kérdések és módszertan kerül előtérbe a 
tankönyvben és miért, hogy honnan hova jutnak el a tanulók, hogy milyen segédanyagokat nyújt a 
tankönyvcsomag. 

A tankönyvet bemutatja: L O T F I É VA ÉS B ER K ES I Z S UZ S AN NA  
a tankönyv szerzői 

A Talents 2 tankönyv és munkafüzet a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható. 
(Tk.: 2992 Ft, Mf.: 2792 Ft) 

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 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. 
 
 

Figyelem! A 2019/20-as tanév egészére tervezzük ezt az egy képzést. 

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

 

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


 
 

M e g h í v ó 

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

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

A rendezvény programja: 
Nyelvtanítás a 21. században 

1000 – 1005 Megnyitó 
BARCSÁK MARIANNA intézetvezető 

1005 – 1200 Plenáris előadás: 
Készségfejlesztés tanulóknak és tanároknak 

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

Előadó: ENYEDI ÁGNES tanárképző tréner 
1200 – 1225 Gyökereink nyomában – Bibliai eredetű szólások és közmondások – kiállítási megnyitó 

Előadó: KŐRÖSINÉ DR. MERKL HILDA 
1225 – 1255 Szendvicsebéd 
1255 – 1500 1-8. évfolyamon tanító némettanárok szekciója: 

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

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

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

A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 %-a 
legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán 

jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

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

 

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

ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval 
a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy a 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. 

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

 
 

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

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

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


 
   

 
 
 
 

M e g h ív ó 

Középiskolai némettanárok szaktárgyi képzése 
a nyelvtanárok számára szervezett tematikus nap keretében 

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

A rendezvény programja: 
Nyelvtanítás a 21. században 

1000 – 1005 Megnyitó 
BARCSÁK MARIANNA intézetvezető 

1005 – 1200 Plenáris előadás: 
Készségfejlesztés tanulóknak és tanároknak 
Az előadás első része a készségfejlesztés kihívásait járja körbe, azaz, hogy hogyan léphetünk 
tovább a „ha többet gyakoroljuk, akkor majd jobban megy” gondolkodásmódon. A 
résztvevőkkel néhány olyan tipikus készségfejlesztési feladatot tervezünk újra, mint a 
képinterjú, a vita vagy a prezentáció. Ezek alapján egyéb órai tevékenységeket is 
felfrissíthetünk, hogy eredményes és motiváló legyen a készségfejlesztés folyamata. 
A foglalkozás második részében egy fontos tanári készséget veszünk szemügyre: a 
kérdésfeltevést. Vajon miért kérdezünk az órán, jól kérdezünk-e és ha jó maga a kérdés, jól 
fogadjuk-e a tanulók válaszát? Hogyan tudjuk maximálisan kiaknázni a kérdések adta 
lehetőségeket, hogy saját kérdezési technikánk mellett tanulóink 21. századi készségeit is 
erősítsük? 
Előadó: ENYEDI ÁGNES tanárképző tréner 

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

1225 – 1255 Szendvicsebéd 
1255 – 1455 Középiskolai némettanárok szekciója: 

"AKTUELLE DACH(L)-LANDESKUNDE" 
(Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein) 
Előadó: BAKAINÉ ROTTLÄNDER HEIDE 

 
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. 

Középiskolai némettanárok szekcióját 
DR. BALOGHNÉ TÓTH IBOLYA tantárgygondozó vezeti. 

 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 

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

ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval 
a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 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. 

 
 

Figyelem! A 2019/20-as tanév egészére tervezzük ezt az egy képzést. 

Ügyintéző: Rajkányi Lajosné 
Budapest,1068 Városligeti fasor 42. | postacím: 1406 Budapest, Pf. 68. Közvetlen  száma: (+36 1) 479 30  14 
telefon: (+36-1) 479-3000 | honlap: www.katped.hu E-mail címe: rajkanyi@katped.hu 

 

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


 
 
 

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

 

M e g h í v ó  

Középiskolai olasztanárok szaktárgyi képzése 
a nyelvtanárok számára szervezett tematikus nap keretében 

 
Időpont: 2019. november 25. hétfő, 1000 – 1455 óra 

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

Nyelvtanítás a 21. században   
1000 – 1005 Megnyitó 

BARCSÁK MARIANNA intézetvezető  
1005 – 1200 Plenáris előadás:  

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

Előadó: ENYEDI ÁGNES tanárképző tréner 
1200 – 1225 Gyökereink nyomában – Bibliai eredetű szólások és közmondások – kiállítási megnyitó 

Előadó: KŐRÖSINÉ DR. MERKL HILDA 
1225 – 1255 Szendvicsebéd 
1255 – 1455 Középiskolai olasztanárok szekciója:  

ImPro playshoP – Bővíts-építs légkör a nyelvórán (olasz nyelvű workshop) 
Az ImPro playshoP a SkillToGo, a Momentán Társulat és a Pozitív pszichológia a tanteremben saját élmény alapú 
programja. A SkillToGo biztosítja a program tudományos hátterét: Barbara Fredrickson kutatásai bizonyították, 
hogy a pozitív érzések - mint az érdeklődés, vidámság, öröm, hála - amiket az impro oly természetességgel hoz - 
kiszélesítik az egyén gondolat- és cselekvés repertoárját, illetve olyan társas kötődések megjelenését segítik elő, 
amelyek hozzájárulnak az egyén intellektuális, pszichés és szociális erőforrásainak építéséhez. 
A Momentán Társulat adja az improvizációs technikákon alapuló tréningek felépítésében szerzett profizmusát. 
Meggyőződésük, hogy az impro a kapcsolódás - mint belső motivációs alappillér - és a humor révén valódi közösségi 
élményt nyújt. 
A Pozitív pszichológia a tanteremben pedig nyelvtanári fókusszal programmá formálta a fenti kettőt azzal a 
célkitűzéssel, hogy általa a nyelvórák bővíts-építs légkörben teljenek.  

 Előadó: SOMKÖVI BERNADETT Bonis Bona díjazott olasztanár, a SkillToGo MQ® trénere, 
a Pozitív pszichológia a tanteremben program módszertani koordinátora Szent László Gimnázium   

 
A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 %-a legalább 5 
órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető.  Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a 

rendezvény végén van módunk kiállítani. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 
 

A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a 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, a 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. 
A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen 

olvashatók. 

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

 

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

 

M e g h ív ó 

Középiskolai spanyoltanárok szaktárgyi képzése 
a nyelvtanárok számára szervezett tematikus nap keretében 

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

A rendezvény programja: 
Nyelvtanítás a 21. században 

1000 – 1005 Megnyitó 
BARCSÁK MARIANNA intézetvezető 

1005 – 1200 Plenáris előadás: 
Készségfejlesztés tanulóknak és tanároknak 

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

Előadó: ENYEDI ÁGNES tanárképző tréner 
1200 – 1225 Gyökereink nyomában – Bibliai eredetű szólások és közmondások – kiállítási megnyitó 

Előadó: KŐRÖSINÉ DR. MERKL HILDA 
1225 – 1255 Szendvicsebéd 
1255 – 1455 Középiskolai spanyoltanárok szekciója: 

Últimamente se habla mucho de que los cambios de la sociedad y de la forma de aprender nos obligan a afrontar 
nuevos retos. Existen materiales y artículos que nos explican la importancia de la educación cooperativa y la 
adaptatividad. Sin embargo, hablando con profesores se oye muchos comentarios de que estas metodologías 
necesitan el doble de trabajo o equipo y herramientas especiales. Durante la tarde vamos a descubrir algunas 
técnicas de aprendizaje cooperativo y vamos a discutir algunas estrategias de cómo integrarlas en las clases 
diariamente (y no morir en el intento). Si es de interés, haremos una sección de preguntas sobre el sistema de 
puntos que fue introducido en el aula por el profesor Tibor Prievara y que puede servir como un marco ideal o 
una base para fomentar la diversidad. 

Előadó: BUGÁN ILONA vezetőtanár 
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium 

 
A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 %-a 
legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán 

jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 

A 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, 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. 

 

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

LearningApps, azaz Tankocka  
Interaktív és multimédiás oktatási tananyagelemek összeállítása egyszerűen 

Szakmai képzés tanárok, tanítók számára 
Időpont: 2019. november 27. szerda, 1000-1430 óra  

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

Ajánlás 
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek alapfokú számítástechnikai ismeretekkel és 
szeretnének olyan ismeretekhez jutni, amellyel a tanórákra tudnak készíteni interaktív tananyagelemeket, 
feladatokat - egyszerűen, gyorsan. (pl. kvízjáték, keresztrejtvény, gondolattérkép, sorbarendezés, szavazás, 
képek videók, hangok elhelyezése a tankockákon) 
 
 

A szakmai napot tartja:  VIZES MARIANNA szaktanácsadó 
      KAPCZÁR KRISZTINA szaktanácsadó 

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

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

dokumentum elmentése más néven. A dokumentum bezárása. 
• Szöveg bevitele (gépelés, a billentyűzet használata). Szöveg javítása (törlés, módosítás). 

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

 
-Tárgyi feltételek: 

A képzés során mindenki saját laptopon dolgozik, ezt a jelentkezőknek maguknak kell biztosítaniuk, a 
szakmai napra el kell hozniuk. Fontos, hogy megfelelően ismerjék a képzésre hozott laptopot (kellő 
biztonsággal kezeljék például a billentyűzetet, amely laptopok esetén eltérhet a megszokottól).  
Egér legyen csatlakoztatva a géphez. 
A gépet csatlakoztatjuk a vezetékes internethez, mert a Tankocka program csak online érhető el. (LAN 
csatlakozó) 
A gépen valamilyen böngésző legyen telepítve (pl. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome). 

 

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

A továbbképzés a KaPI szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusainak térítésmentes. 
A továbbképzés korlátozott létszámban vehető igénybe. A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A létszám 
feletti jelentkezőket értesítjük.  
Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb 930-kor megjelenni szíveskedjék a pontos kezdés érdekében. A 
számítógépek beállítását 9 óra 30 perckor kezdjük! Aki akadályoztatása miatt nem tud részt venni a 
foglalkozáson, legkésőbb 4 nappal az esedékesség előtt az ügyintézőnél telefonon vagy e-mailben jelezni 
szíveskedjék, hogy a helyébe lépő kollégát értesíthessük a megüresedésről. 
 

Figyelem! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 
továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről 
csak a képzés teljes időtartamán jelenlévők számára adhatunk ki a szakmai nap végén. 
 

A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan földalattival a Bajza utca vagy a Hősök tere 
megállóig, onnan gyalog; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan földalattival a Bajza utca vagy a Hősök 
tere megállóig, onnan gyalog, vagy több gyaloglással a 72-es trolibusszal a Podmaniczky utcától a Dózsa György út megállóig; 
a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig, onnan gyalog; a Kelenföldi 
vasútállomástól 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, majd a 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig, 
onnan gyalog. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal 
ajánlatok részletesen olvashatók. 

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

 
 

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


 
 

Meghívó 
mesterpedagógus minősítésre készülő pedagógusok számára 

a MESTERPÁLYÁZAT VÉDÉSE 
című SZAKMAI MŰHELYNAPRA 

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

Időpont: 2020. január 9. csütörtök, 1000 –1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 
A rendezvény programja: 

 
Műhelynapot szervezünk azon pedagógusok számára, akik 2019-ben mesterpedagógus minősítésre 
jelentkeztek, bekerültek a 2020. évi minősítési tervbe, és mesterpályázatukat november 25-éig 
feltöltötték az OH informatikai rendszerébe. 

A műhelynap kiemelt témája: a mesterpedagógus pályázat bemutatása és védése. 
 
• Jogszabályi háttér áttekintése 
• Útmutató a mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz c. OH-kiadványnak a védés, 

valamint a mesterprogram megvalósítása szempontjából releváns szakaszainak áttekintése 
• Kérdések és válaszok 
• Tapasztalatmegosztás 
• Ötletek a ppt tartalmi és formai kialakításához 

 
A műhelynap ráépül a 2019. októberében szervezett „Felkészülés a mesterpedagógus minősítésre” c. 
képzésünkre. Azok a pedagógusok, akik ezen a képzésen részt vettek, a jelentkezés során elsőbbséget élveznek, 
de a fennmaradó helyekre várjuk más mesterpedagógus-jelöltek, illetve olyan érdeklődők jelentkezését is, akik 
tervezik a mesterpedagógus fokozat megszerzését. 

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

 
A szakmai műhelynap felelőse: 

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

A 277/1997. (XII.22) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25%-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések 
keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán jelen lévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

 A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az 
Oktogonig, 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. 
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	1 Előlap
	10 04 Kémia
	Meghívó

	10 08 Honismeret
	Hon- és népismeretet tanító tanárok
	Téma:
	Előadó:
	1000 – 1130 A vásárok típusai, vásári árusok
	Elméleti előadás. Az ismeretek feldolgozása csoportmunka keretében.

	1200 – 1330 Állatvásár, vásári kikiáltók
	1340 – 1425 Vásári tabló készítése
	Gyakorlat
	A továbbképzés korlátozott létszámban vehető igénybe.
	A helyszín megközelíthető:
	a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as, 230-as vagy a 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig.






	10 11 Biológia_ki
	Helyszín: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 1083 Budapest, Práter u. 50/a, 239-es terem
	A rendezvény programja:

	10 14 Magyar_ki
	M e g h í v ó
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
	Témakörök:
	Az Erőszakmentes kommunikáció (EMK) szemléletmódjának megtanulásával:


	10 14 Matematika_ái
	Időpont: 2019. október 14. hétfő, 1000 – 1430 óra Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
	1000– 1200 Támogató felkészülés a pedagógus minősítésben való részvételhez matematikatanároknak
	1230 – 1430 Ötletbörze a tengelyes tükrözés tanítása témakörben – érdekes játékokkal és sok-sok játékos feladattal


	10 15 Biológia természetismeret
	Módszertani nap a Fővárosi Állat- és Növénykertben
	 Ismerkedés az állatkert által nyújtott oktatási-nevelési lehetőségekkel

	10 15 Művészeti műhely
	10 16 Képszerkesztés
	10 16 Kompetenciamérés
	5-14. évfolyamon tanító pedagógusok számára
	című SZAKMAI MŰHELYNAPRA
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
	A szakmai műhelynapot vezetik:
	A szakmai műhelynap felelőse:

	10 16 Rajz_ái
	1000 - 1130 „A vizuális kultúra tanításának elvárható eszközigénye”
	1130 - 1300 „Tükör által homályosan..."
	1300 - 1315 Kávészünet és szakmai beszélgetés
	Tisztelettel meghívjuk a katolikus iskolák pedagógusait.

	10 18 Fizika_ki
	Helyszín: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 1083 Budapest, Práter u. 50/a, 239-es terem
	A rendezvény programja:

	10 24 Mesterpalyazat
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
	A szakmai napot vezetik:
	A szakmai nap felelőse:

	11 04 Iskola óvodapszichológus
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest Városligeti fasor 42.
	A foglalkozás leírása:
	tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, erőszakmentes kommunikációs társtréner
	tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, tréner, pszichodramatista


	11 05 Magyar_ái
	2019. november 5. kedd, 1000  – 1430 óra
	Téma:

	11 05 Testneveles_ái
	Helyszín: Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium 1024 Budapest, Ady Endre u. 3.

	11 06 Áldozattá válás
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest Városligeti fasor 42.
	A műhelyt vezetik:
	Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.

	11 06 Történelem_ki
	11 07 Ének_ái_ki
	Időpont: 2019. november 7. csütörtök, 930 – 1430 óra Helyszínek: Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola 1122 Budapest, Csaba utca 16/c
	930 Regisztráció
	1050 – 1135 Bemutató énekóra 8. osztályban
	1230 – 1315 Utazás a Kodály Zoltán Emlékmúzeumba
	kiállítás megtekintése
	Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat.


	11 08 Informatika_ki
	Időpont: 2019. november 8. péntek, 1000 – 1500  óra Helyszín: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 1083 Budapest, Práter u. 50/a, 239-es terem
	A rendezvény programja:

	11 13 Rajz_ki
	11 13 Testneveles_ki
	Helyszín: Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium 1024 Budapest, Ady Endre u. 3.
	1000 – 1200 Kézilabda oktatása félpályán: emberfölényes játékhelyzetek eredményes kihasználása (2:1,3:2,4:3), és emberhátrányos helyzetek védekezésének gyakorlása
	1230 – 1430 Új módszerek a 9-12. évfolyamos testnevelés oktatásban: Fókuszban a tanulók!
	Kérjük a Kollégákat, hozzanak felszerelést, mert számítunk aktív közreműködésükre.
	Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.



	11 14 Földrajz_ái_ki
	M e g h í v ó
	A rendezvény programja:
	1215 – 1430 Világpolitikai szituációs játék az előadás kérdéskörében

	11 14 Könyvtár
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

	11 14 Történelem_Latin-örökség_ái
	1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | postacím: 1406 Budapest, Pf. 68.
	1010 – 1210  Római elit túra – Szakmai tárlatvezetés a Kelet és Nyugat határán című állandó régészeti kiállítás római termében, a Lapidáriumban és a Seuso-kincs időszaki kiállítás terében
	Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tára

	1240 – 1410 Múzeumpedagógia – a megtekintett kiállításokhoz kapcsolódó anyagok bemutatása
	Külön szekcióban a történelemtanárok és a latin örökségünket tanítók számára.

	Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.

	11 15 Matematika_ki
	Időpont: 2019. november 15. péntek, 1000 – 1430 óra Helyszín: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar 1083 Budapest, Práter u. 50/a, Jedlik terem
	A rendezvény programja:
	1000 – 1015 Bevezető gondolatok
	PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar
	Kempelen Farkas Gimnázium
	Szent László Gimnázium
	Az egyetem szendvicsebéddel vendégeli meg a résztvevőket.

	Kempelen Farkas Gimnázium
	Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

	Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat.


	11 20 Digitális módszertani eszközök 1
	Digitális módszertani eszközök 1.
	c. műhelynapra
	2020. november 20. szerda 10.00 - 14.30
	Megismerteti az atipusos módszerek és a hagyományos munkaformák ötvözési lehetőségeit.
	Közben kb.: 1200– 1230 szünet
	Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket!




	11 22 Kollégium
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
	Kollégium a változó világban
	1000 – 1010 Bevezető gondolatok, közös imádság
	1120 – 1220 Digitális műhelymunka, módszerek és alkalmazások – applikációk interaktív használata I.
	1250 – 1350 Digitális műhelymunka, módszerek és alkalmazások – applikációk interaktív használata II.
	1350 – 1430 A  kollégiumi  pedagógiai  munka  aktualitásai:  e-napló  kollégiumi modul tapasztalatai, kollégiumi honlap gondozása, adatvédelmi kérdések, közösségi szolgálat jó gyakorlatok Előadó: ÁBRAHÁM CSABA tantárgygondozó
	Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.


	11 22 Stressz
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest Városligeti fasor 42.
	A műhelyt vezetik:
	Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.

	11 25 Angol_1-8.
	1-8. évfolyamon tanító angoltanárok szaktárgyi képzése
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
	Készségfejlesztés tanulóknak és tanároknak
	1200 – 1225 Gyökereink nyomában – Bibliai eredetű szólások és közmondások – kiállítási megnyitó

	Általános iskolai angoltanárok szekciója:
	A középiskolai angoltanárok szekcióját Trentinné Dr. Benkő Éva tantárgygondozó vezeti.



	11 25 Angol_ki
	Középiskolai angoltanárok szaktárgyi képzése
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
	Készségfejlesztés tanulóknak és tanároknak
	1200 – 1225 Gyökereink nyomában – Bibliai eredetű szólások és közmondások – kiállítási megnyitó

	Középiskolai angoltanárok szekciója:
	1255 – 1355 The Sherlock Holmes School of Logic
	1355 – 1455 St. Andrew’s Day and all things Scottish
	A középiskolai angoltanárok szekcióját SEÁN THOMPSON tantárgygondozó vezeti.



	11 25 Francia_ki
	Középiskolai franciatanárok szaktárgyi képzése
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
	Készségfejlesztés tanulóknak és tanároknak
	1200 – 1225     Gyökereink nyomában – Bibliai eredetű szólások és közmondások – kiállítási megnyitó
	1255 – 1455 Franciatanárok szekciója:
	Használati útmutató, módszertani tanácsok a tankönyvhöz.




	11 25 Német_1-8.
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
	Készségfejlesztés tanulóknak és tanároknak
	1200 – 1225 Gyökereink nyomában – Bibliai eredetű szólások és közmondások – kiállítási megnyitó
	Dramapädagogik - Wir basteln eine Geschichte.
	Az 1-8. évfolyamon tanító némettanárok szekcióját


	11 25 Német_ki.
	Középiskolai némettanárok szaktárgyi képzése
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
	Készségfejlesztés tanulóknak és tanároknak
	1200 – 1225 Gyökereink nyomában – Bibliai eredetű szólások és közmondások – kiállítási megnyitó
	"AKTUELLE DACH(L)-LANDESKUNDE"
	Középiskolai némettanárok szekcióját
	Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat.



	11 25 Olasz_ki
	Meghívó

	11 25 Spanyol_ki
	Középiskolai spanyoltanárok szaktárgyi képzése
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
	Készségfejlesztés tanulóknak és tanároknak
	1200 – 1225 Gyökereink nyomában – Bibliai eredetű szólások és közmondások – kiállítási megnyitó
	Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat.



	11 27 LearningApps azazTankocka képzés tanár tanító
	20 0109 Mesterpalyazat_vedese
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
	A műhelynap kiemelt témája: a mesterpedagógus pályázat bemutatása és védése.

	A szakmai műhelynapot vezetik:
	A szakmai műhelynap felelőse:
	Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.





