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Meghívó 
általános és középiskolai pedagógusok számára 

 
A FELADATÍRÁS, TESZTKÉSZÍTÉS ALAPJAI 

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSEKBEN 
című MŰHELYNAPRA 

 

Időpont: 2019. február 21. csütörtök, 1000 –1430 óra 

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

A rendezvény programja: 
 
• Az értékelés és a vizsgáztatás pszichológiája 
• Feladatírás és tesztszerkesztés elméleti alapjai 
• Tudásszintmérő tesztek 
• Az alkalmazás követelményszintjei; feladattípusok 

 
A szakmai program célja, hogy előadás és gyakorlatorientált műhelymunka keretében megismertessük az 
érdeklődő pedagógusokat a feladatírás alapjaival, a diagnosztikus mérésekben alkalmazható tesztek tartalmi és 
formai követelményeivel. Célunk, hogy a résztvevők megismerjék a különböző feladattípusok sajátosságait, 
képesek legyenek a számonkérésben a megfelelő szintű feladatokat azonosítani, alkalmazni. 

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

A szakmai napot vezetik: 
A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 

A szakmai nap felelőse: 
B Á LIN T E R Z S ÉBET - pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 

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

 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, a Deák tértől, ill. az 
Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A 

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

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

 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
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M e gh í vó  

Középiskolai matematikatanárok szaktárgyi  továbbképzése 
 

Időpont: 2019. február 22. péntek, 1000 – 1500 óra 
Helyszín: Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium 

1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 2-4. 
 

A rendezvény programja 
 

1000–1030  A 330 éves Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium 
Előadó: ENDRÉDI JÓZSEFNÉ igazgató 

1035–1120 Bemutatóórák 
REISCHLNÉ RAJZÓ ZSUZSANNA 9. évfolyam 
KONCZ ÁGNES 11. évfolyam 

 

1130–1215 Bemutatóórák  
 GILYÉN MÁTYÁS 10. évfolyam 
 POLGÁR HILDA 

Óramegbeszélés 

12. évfolyam, fakultációs csoport 

1225–1300  

1300–1330 Ebédszünet  

1330–1410  Egy hét Worcesterben 
Pillanatképek, játékos ötletek az angol matematikaoktatásból 
Előadó: TEGZES KINGA 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

1415–1500  Úton a Heron-képlet felé 
Előadó: DR. HORVÁTH ESZTER 

Kempelen Farkas 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 pedagógusokat. 
 

A helyszín megközelíthető: 
A Déli pályudvartól 2-es metróval a Batthyány térig, vagy 39-es autóbusszal a Mária térig; a Keleti pályudvartól 2-es metróval a 

Batthyány térig; a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Széna térig, vagy a Mechwart liget megállóig, onnan 11-es 
busszal a Fazekas utcáig. 

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

 

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


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

 

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

 
 
 

M e g h í v ó 
Felkészülés a fenntarthatósági témahétre a 

teremtésvédelem jegyében 
A képzési napot ajánljuk a 2019-es Fenntarthatósági témahéten résztvevő iskolák pedagógusai és 

minden érdeklődő számára. 
 

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

 
Téma: 

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

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

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

 
A képzési napot vezeti: 

ALMÁSI ZSUZSANNA 
a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

(Pécel) igazgatója, szaktanácsadó 
 

Közben ebédszünet: 
kb. 1200–1230 óra 

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

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

 
A konferenciát SZENTES JUDIT tantárgygondozó vezeti. 

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

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

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


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

 

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

 
 
 

M eg hí v ó 

Könyvtárostanárok szakmai napja 
Időpont: 2019. március 5. kedd, 1000 – 1430 óra 

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

 
Téma: 

A  kiégésről –  prevenciós jelleggel 
 

A résztvevők a képzés folyamán megismerik a kiégés (burnout) szindróma elmélet alapjait, 
tüneteit, készségeket szereznek arra, hogy munkájuk során előforduló stressz tényezőket fel tudják 

térképezni és megtanulják azokat kezelni. 
 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 
- a kiégés (burnout) szindróma elmélet alapján a kiégés (burnout) szindróma tüneteinek 

felismerése 
- kiégés tünetek megelőzésének és kezelésének képessége 
- személyiség hárító és védőmechanizmusainak megismerése és kezelése 
- önismeretei képesség fejlesztése 
- önreflexió képességének fejlesztése 
- szívós/ellenálló személyiség szerkezetének ismerete és alapszintű használata 
- szemléletmódváltás a motivációval kapcsolatban 

 
 

A képzést vezetik: 

DR. TASNÁDINÉ HAJDU ÁGNES 
ÉS 

SZENTHE-TORMÁSSI ANNA 
a Katolikus Pedagógiai Intézet munkatársai 

 
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. 

 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

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

Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a Keleti 
pályaudvartól 30-as, 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. 

http://www.katped.hu/
mailto:rajkanyi@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 eg hí v ó 

Általános iskolai angoltanárok szaktárgyi képzése 
Időpont: 2019. március 5. kedd, 1000 – 1430 óra 

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

 
A rendezvény programja 

1000– 1110 Keep calm and talk English – Developing speaking skills in the primary classroom 
Communication is one of the 21st-century learning skills. To help teachers develop learners’ 
speaking interaction and speaking production, this workshop offers a number of practical and 
enjoyable activities to develop speaking skills in the primary classroom. It demonstrates how tasks 
from coursebooks can be used in a creative way. 
Előadó: BEATRIX THOMPSON MA 

Budapesti Komplex SZC Újbudai Szakiskola, Budapest 
1110– 1120  Coffee break 
1120– 1245  St. Patrick’s Day and all things Irish 

It’s that time of year again when the green rivers flow and famous building around the world are lit 
up in green in honour of one of Europe’s most renowned saints. My aim is to supply enough 
brilliant material to have an Irish culture day or even a week at your school focused on the Emerald 
Isle with the best quizzes, videos, listening tasks, mini-projects and even grammar. 
Előadó: SEÁN THOMPSON MA 

Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Budapest 
1245–1315  Lunch 
1315–1430   Don’t study hard, study smart 

What is metacognition? This is not just a fancy word but actually focuses on all the thinking and 
learning processes. In this workshop we will be looking at how to make lessons more effective and 
encouraging by showing students that they can control their own learning. I will also show the 
importance of active participation in class and ways to select thinking strategies. 

Előadó: MÓNIKA MOLDVAY, practising teacher 
Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola, Budapest 

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 SEÁN THOMPSON tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

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

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

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


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

 

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

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

M eg hí v ó 
általános és középiskolai pedagógusok számára 

a NYELVI MÉRÉS 6. és 8. évfolyamon 
című SZAKMAI  NAPRA 

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

Időpont: 2019. március 6. szerda, 1000 –1430 óra 

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

A rendezvény programja: 
 
• A nyelvi kompetenciaméréssel kapcsolatos általános tudnivalók, iskolai feladatok 
• A nyelvi kompetenciamérés tartalmi kerete és a KER 
• Feladattípusok a mérésben, feladatok a felkészítésben 
• A mérési eredmények elemzése, összevetése viszonyítási csoportok eredményével 
• SNI és BTMN tanulók részvétele a mérésben, felkészítése a mérésre 

 
A képzés célja, hogy a részt vevő pedagógusok ismerkedjenek meg a 6. és 8. évfolyamos nyelvi méréshez 
kapcsolódó szervezési, adminisztrációs feladatokkal, a szabályozásnak az SNI és BTMN tanulókra 
vonatkozó elemeivel; a mérés tartalmi elemeivel, feladattípusaival. Ismerkedjenek meg a tanulók 
felkészítésének jó gyakorlataival. Legyenek képesek a mérésben alkalmazott feladattípusokhoz 
feladatforrásokat találni. Lássanak mintát arra, hogyan tudja az intézmény a mérési eredményeket 
feldolgozni, az országos és más viszonyítási csoportok eredményével összevetni, az eredményeket 
közzétenni. 

A szakmai napot vezetik: 
D R . B AL O G H NÉ T Ó T H I B O L YA - szaktanácsadó 
J UH ÁS Z NÉ U N G V ÁRI M AG DO L NA -    szaktanácsadó 
B Á LIN T E R Z S ÉBET - szaktanácsadó 

A szakmai nap felelőse: 
B Á LIN T E R Z S ÉBET - pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 

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

 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, a Deák tértől, ill. az 
Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A 

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

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


 

 

   
 

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

 

 
M E GH Í V Ó 

Általános és középiskolai kémiatanárok szaktárgyi képzése 
Időpont: 2019. március 7. csütörtök, 945 – 1430 óra 

Helyszín: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
1013 Budapest, Krisztina tér 4. 

A rendezvény programja 
 

950–1000 Köszöntés 
NYÁRY ZSIGMOND intézményvezető 

 
1000–1045 Bemutatóóra: Kémia - 10.a osztályban 

Tanít: SOMOGYI FARKAS PÁL tanár úr 
 

1100–1145 Bemutatóóra: Kémia - 9.a osztályban 
Tanít: SOMOGYI FARKAS PÁL tanár úr 

 
1145–1210 Kávészünet 

 
1210–1255 Óramegbeszélés, tapasztalatcsere 

Vezeti: OLÁH GÁBOR PÉTER tantárgygondozó 
 

1255–1425 Kontextusalapú kémiaoktatás – az új NAT küszöbén 
Előadó: DR. TÓTH ZOLTÁN ny. egyetemi docens, Debreceni Egyetem 

 

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

 
Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb 9.45-kor megjelenni szíveskedjék a pontos kezdés érdekében. 

Aki akadályoztatása miatt nem tud részt venni a foglalkozáson, legkésőbb 4 nappal az esedékesség előtt 
azügyintézőnél 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 továbbképzést OLÁH GÁBOR PÉTER tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

A helyszín megközelíthető: 
a Keleti pályaudvartól a 178-as busszal a Krisztina térig, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Ferenciek tere megállóig, onnan a 

178-as busszal a Krisztina térig, a Déli pályaudvartól az 56 vagy 56A-jelű villamossal a Krisztina tér megállóig, vagy séta csak 
gyalog: 1,2 km. 

A http://www.bkk.hu/menetrendek/honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol 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 eg hí v ó 

Középiskolai angoltanárok szaktárgyi  képzése 
Időpont: 2019. március 8. péntek, 1000 – 1430 óra 

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

A rendezvény programja 
1000– 1120  The Writing Habit 

One of the obstacles that writing teachers have to overcome, at times, is a reluctance on the part of 
their students to engage in writing activities with enthusiasm. With students who lack familiarity 
and/or confidence with writing, we need to spend quite a lot of time building the writing habit and 
creating a writing climate in the classroom so that students feel more comfortable as writers in 
English. The workshop will focus on the crucial tasks teachers need to perform when helping 
students to become better writers such as motivating, modelling, supporting, responding and 
evaluating. 
Előadó: PETER SZABO, PHD. MBA. 

Teacher, LanguageCert examiner Author of Szövegkönyv, EuroAngol B2, EuroAngol 
C1, LanguageCert B2, LanguageCert C1 published by Akadémiai Kiadó 

1120– 1130  Coffee break 
1130– 1250  St. Patrick’s Day and all things Irish 

It’s that time of year again when the green rivers flow and famous building around the world are 
lit up in green in honour of one of Europe’s most renowned saints. My aim is to supply enough 
brilliant material to have an Irish culture day or even a week at your school focused on the 
Emerald Isle with the best quizzes, videos, listening tasks, mini-projects and even grammar. 
Előadó: SEÁN THOMPSON MA 

Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Budapest 
1250–1320 Lunch 
1320–1430   A Trinity of Skills 

Seeing as though we are approaching St. Patrick’s Day why not focus on three useful skills of 
speaking, listening and reading. I intend to activate the audience and provide as many fool proof 
exercises to focus on combining the skills effectively and dynamically. 

Előadó: KUTI ZSUZSANNA MA M.Ed, 
Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium, Budapest 

 
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 SEÁN THOMPSON tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

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

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

olvashatók. 

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

Időpont: 2019. március 11. hétfő, 1000-1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A rendezvény programja: 

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

 
A szakmai napot vezeti: SZMETANA MÁRIA magyartanár, fejlesztőpedagógus 

 
1000 – 1015 Megnyitó 
1015 – 1100 A helyesírást fejlesztő kognitív funkciók 

A hangoztatáson alapuló írás-és helyesírásfejlesztés elvei 
A fonématudatosság 

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

1145 – 1215 Szünet 
1215 – 1430 Műhelymunka 

Hibaprofil elemzésen alapuló fejlesztési terv készítése 
Saját esetek, hozott tollbamondások elemzése 
Saját esetek, hozott tollbamondások, elkészített fejlesztési tervek megbeszélése 

 
A továbbképzés szervezője: RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA tantárgygondozó 
A továbbképzés korlátozott létszámban vehető igénybe. A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A létszám 
feletti jelentkezőket értesítjük. 

Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb 9.45-kor megjelenni szíveskedjék a pontos kezdés érdekében. Aki 
akadályoztatása miatt nem tud részt venni a foglalkozáson, legkésőbb 4 nappal az esedékesség előtt az 
ügyintézőnél telefonon vagy e-mailben jelezni szíveskedjék, hogy a helyébe lépő kollégát értesíthessük a 
megüresedésről. 
Figyelem! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 
továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről 
csak a képzés teljes időtartamán jelenlévők számára adhatunk ki a szakmai nap végén. 

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

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu 
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Meghívó 
5-14. évfolyamon tanító pedagógusok számára 

 
AMIT MINDEN TANÁRNAK ÉRDEMES TUDNI AZ 

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL 
című SZAKMAI  MŰHELYNAPRA 

Időpont: 2019. március 13. 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 RN H AR DT NÉ M A T O L CS Y E R Z S É B E T  - szaktanácsadó 
B Á LIN T E R Z S ÉBET - szaktanácsadó 

 
A szakmai műhelynap felelőse: 

B Á LIN T E R Z S ÉBET - pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 
 

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

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, a Deák tértől, ill. az 
Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A 

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

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

 

M E GH Í V Ó 
 

Iskola- és óvodapszichológusok szupervíziós képzési napja 
A képzést az Ignáci Pedagógiai Műhellyel együttműködve szervezzük. 

 
Időpont: 2019. március 18. hétfő, 1000 – 1430 óra 

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

Téma: 
Kibontakozóban – elégedetten, kiteljesedve a munkámban... 

Hogyan tudok kiteljesedni, kibontakozni? 
 

Az alkalmat ajánljuk iskolai mentálhigiénés szakembereknek is. 
 

A foglalkozás leírása: 

Szupervíziós alkalmunkon a következő kérdésekkel, témákkal 
foglalkozunk: Mitől vagyok elégedett a munkámban? Mi az, amit már most 
jól működtetek? 
Mi az a szakmai potenciál, ami még ott szunnyad bennem és várja, hogy kibontakozhasson, teljesebbé téve 
segítői hívatásomat? 
Milyen erőforrásokra, inspirációkra, lendületre, bátorításra, engedélyekre, kegyelmekre van hozzá szükségem? 
Mi az, amit meg tudok adni önmagamnak, és mi az, amihez másoktól kérek segítséget? (pontosan mit, honnan 
veszem észre, hogy már megkaptam) 
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, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a 

Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 
30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. 

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

http://www.katped.hu/
mailto:szentes@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 eg hí v ó 
Általános és középiskolai informatikatanárok szaktárgyi képzése 

Időpont: 2019. március 19. kedd, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

Kérjük a Kollégákat, hogy laptopot hozzanak magukkal. 
Programozzunk micro:biteket! 

A BBC micro:bit egy kifejezetten oktatási célra létrehozott, egylapkás mikrovezérlő, amely 4x5 cm-es méretével, 5x5-ös LED 
kijelzőjével, gyorsulásérzékelő, hőmérséklet érzékelő, fényérzékelő, irány érzékelő szenzoraival, be- és kimeneti csatlakozóival, 
2 gombjával, bluetooth/rádió kapcsolódási lehetőségével igen sokrétű alkalmazást tesz lehetővé,. Lehetséges játékok fejlesztése, 
viselhető eszközök (pl. okosóra, lépésszámláló) tervezése és megvalósítása, kísérletezés a szenzorok által mért adatok 
felhasználásával, vagy éppen külső eszközök vezérlése/irányítása. 

 
A lapka 20 db NYÁK csatlakozó érintkezővel, 3 db digitális/analóg gyűrűs csatlakozóval és 3V-os kimeneti csatlakozóval 
rendelkezik, amelyek számos külső eszköz (szenzorok, szervó motorok, LED-ek, hangszórók, stb.) csatlakoztatására adnak 
lehetőséget, így az eszköz alkalmas arra is, hogy a robotika témakörébe bevezessük a diákokat, akár úgy is, hogy a megépített 
eszközöket a saját mobil eszközeik segítségével irányíthassák. 
Az eszköz „csak” egy mikrovezérlő, ezért a felprogramozásához szükséges egy számítógép (asztali, notebook, vagy akár tablet és 
okostelefon), amellyel vagy USB kábellel, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül kapcsolódhatunk. A micro:bit programozása 
asztali, illetve mobil környezetben is lehetséges, használhatunk vizuális blokknyelvet (JavaScript Blocks Editor2), de akár Python 
alapú programozási környezetben is írhatjuk a kódot, amelyet USB, illetve Bluetooth kapcsolat segítségével tölthetünk fel a 
eszközre. 

Előadó: 
SZATMÁRI KÁLMÁN vezetőtanár, mesterpedagógus 

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 

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. FARKASFALVY 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, a 
Deák tértől, ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a 
Keleti pályaudvartól 30-as, 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. 

http://www.katped.hu/
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Ügyintéző: Rajkányi Lajosné 
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M eg hí v ó 
 

Középiskolai testnevelő tanárok szaktárgyi   képzése 
 

Időpont: 2019. március 20. szerda, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium 

1024 Budapest, Ady Endre u. 3. 
 
 

A rendezvény programja 
 
 

1000 – 1200 Minitrambulinugrás: Felkészülés a Diákolimpiára (alapoktól a 
szaltóig) 

Előadó: NÉMEDI KÁROLYtestnevelő-edző 

1200 – 1230 Szünet 

1230 – 1430 Kosárlabda: csapatrész taktika a gimnáziumi oktatásban 
Előadó: BOROS ZOLTÁN a Testnevelési Egyetem tanára, 

a TFSE felnőtt férfi kosárlabda csapatának edzője 
 
 

Kérjük a Kollégákat, hogy váltócipőt hozzanak magukkal! 
A gyakorlatokat a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium diákjai mutatják 

be. 
 
 

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 
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. 

http://www.katped.hu/
mailto:rajkanyi@katped.hu
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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MEGHÍVÓ 
On-line feladatkészítő - Redmenta 

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

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

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

A szakmai napot tartja: SZABÓ CSABA szaktanácsadó 

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

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

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

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

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

A továbbképzést szervezi: DR. MÁRTONNÉ SÁROSSY MÓNIKA a KaPI munkatársa 
A továbbképzés a KaPI szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusainak térítésmentes. 
A továbbképzés korlátozott létszámban vehető igénybe. A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A létszám 
feletti jelentkezőket értesítjük. 
Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb 930-kor megjelenni szíveskedjék a pontos kezdés érdekében. A 
számítógépek beállítását 9 óra 30 perckor kezdjük! Aki akadályoztatása miatt nem tud részt venni a 
foglalkozáson, legkésőbb 4 nappal az esedékesség előtt az ügyintézőnél telefonon vagy e-mailben jelezni 
szíveskedjék, hogy a helyébe lépő kollégát értesíthessük a megüresedésről. 
Figyelem! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 
továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről 
csak a képzés teljes időtartamán jelenlévők számára adhatunk ki a szakmai nap végén. 

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

http://www.katped.hu/
mailto:monika@katped.hu
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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Meghívó 
5-14. évfolyamon tanító pedagógusok számára 

 

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEINEK 
ELEMZÉSE, HASZNOSÍTÁSA 
című SZAKMAI  MŰHELYNAPRA 

Időpont: 2019. március 20. szerda, 1000 –1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 
A rendezvény programja: 

• Az Országos kompetenciamérés áttekintése: tartalom, módszertan, eszközök 
• A kompetenciamérés eredményei: alapfogalmak, a FIT-jelentések ábráinak értelmezése 
• Mérési eredmények hasznosítása: elemzés, problémafeltárás, célmeghatározás 
• Mérési eredmények az intézményi önértékelésben és tanfelügyeletben 

A műhelynap célja, hogy segítséget adjunk a tantestületben/nevelőtestületben az Országos 
kompetenciamérés eredményeinek elemzésével megbízott pedagógusok számára: képessé váljanak 
hozzáértőbben, szakszerűbben értelmezni a FIT-jelentéseket, elvégezni az elemzéseket, meghatározni a 
lehetséges fejlesztési irányokat, javaslatokat megfogalmazni az intézményvezetés számára. Lehetőséget 
szeretnénk adni számukra, hogy az eddigi gyakorlatuk során felmerült kérdésekre, problémákra válaszokat 
kérhessenek és kapjanak. 

 
A műhelynapra tervezett kis csoportlétszám (2-10 fő) lehetővé teszi saját kérdések feltevését, problémák 

felvetését és közös megoldáskeresést, a szakmai konzultációba való aktív bevonódást. 

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

 
 

A szakmai műhelynapot vezetik: 
W I RN H AR DT NÉ M A T O L CS Y E R Z S É B E T  - szaktanácsadó 
B Á LIN T E R Z S ÉBET - szaktanácsadó 

A szakmai műhelynap felelőse: 
B Á LIN T E R Z S ÉBET - pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 

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

képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán jelen lévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, a Deák tértől, ill. az 
Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A 

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

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

 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
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Hon-és népismeretet tanító tanárok szakmai napja 
Időpont: 2019. március 21. csütörtök, 1000 – 1430 óra 

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

 
Téma: 

Az 5. évfolyam tantervi követelményeinek feldolgozása 
elméleti, módszertani és gyakorlati  szempontból. 

 

Előadó: 
DR. BAKSA BRIGITTA 

főiskolai tanár 
 
 

1000–1130 Tavaszi jeles napok szokásai (március, április, május) 
Elméleti és módszertani előadás 

 
1130–1200 Ebédszünet 

 
1200–1330 Nagyböjt ideje (külső/belső megtisztulás) – böjti ételek 

Elméleti előadás 
Nádjátékok készítése 
Kézműves foglalkozás 

 
1340–1425 Böjti játékok, táncok 

Elméleti előadás, gyakorlat 
 
 

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, a Deák 
tértől, ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti 

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

részletesen olvashatók. 

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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Meghívó 
általános és középiskolai pedagógusok számára 

 
a BEVEZETÉS A PEDAGÓGUS II. PORTFÓLIÓ ÍRÁSÁBA 

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

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

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

A rendezvény programja: 

• Bevezetés, a tanári önkép elemei 
• Portfólió, e-portfólió 
• A Pedagógus I., II. és a Mester fokozat elvárásai (sztenderdek) 
• Az e-portfólióba feltöltendő kötelező dokumentumok elemei 
• Reflexiók, szakmai életút értékelése 
• Kérdések, válaszok 

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

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

A szakmai napot vezetik: 
A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 

 
 

A szakmai nap felelőse: 
B Á LIN T E R Z S ÉBET - pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 

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

képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán jelen lévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, a Deák tértől, ill. az 
Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A 

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

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

 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
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Kollégiumi nevelők szakmai napja 
Időpont: 2019. március 21. csütörtök, 1000 – 1430 óra 

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

 
Téma: 

A ránk bízottakért – az együttműködés útjain 

1000 – 1045 A fiatalok jelenléte az interneten: előnyök, veszélyek, következmények, 
tanulságok 
Előadó: PRINCZES ADRIENN ifjúságvédelemmel foglalkozó rendőrségi szakember  

 Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály  
1055 – 1140 A gyermek és ifjúságvédelmi szakember jelenléte, prevenciós, kommunikációs, 

támogató-segítő szerepe a középfokú intézményekben 
Előadó: PÁSKUJ JULIANNA MÓNIKA óvodai és iskolai szociális segítő, tanácsadó 

Család- és Gyermekjóléti Központ, Köznevelési Csoport, Győr 
1200 – 1245 Az ifjúságvédelmi problémák megelőzése, kezelése és lehetséges megoldásai a 

pártfogó felügyelő szakember szemével és tapasztalataival 
Előadó: DURGÓ ATTILA felügyelő, mentor és mediator 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály, Igazságügyi Osztály 

1255 – 1340 A tanulók kritikus élethelyzeteinek feldolgozása, feloldásának és megoldásának 
támogatása a drámapedagógia eszközeivel, módszereivel 
Előadó: TÓTH SZILVIA drámapedagógus, rendező, színjátszó,  

a győri Széchenyi Egyetem óraadója 
1345 – 1430 Jó gyakorlatok megosztása a kollégiumban lakó tanulók családi, kortárs 

konfliktusainak kezelésében, helyes életvezetésében. Szakmai nap összegzése 
Előadó: ÁBRAHÁM CSABA intézményegység vezető, közoktatási vezető,  

  felnőttképzési menedzser 
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, a Deák tértől, ill. az 
Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a Keleti 

pályaudvartól 30-as, 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/
mailto:rajkanyi@katped.hu
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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Általános iskolai fizikatanárok szaktárgyi képzése 
Időpont: 2019. március 22. péntek, 1000 – 1430 óra 

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

 
 

A rendezvény programja: 
 

Kitekintő plenáris előadás 
1000– 1105 A káosz fizikája 

Előadó: Prof. TÉL TAMÁS 
ELTE 

Általános iskolai fizikatanárok szekciója 
1115 – 1220 A kémia és a fizika együttműködésének lehetősége az általános iskolában 

Előadó: DR. RÓKA ANDRÁS egyetemi docens 
ELTE 

1220 – 1250 Szünet 

1250– 1430 Tévképzetek a tanulási nehézségek hátterében 
Előadó: DR. JUHÁSZ ANDRÁS nyugalmazott egyetemi docens 

ELTE 
 
 

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. JUHÁSZ 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, a Deák tértől, 

ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a 
Keleti pályaudvartól 30-as, 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 eg hí v ó 

Középiskolai fizikatanárok szaktárgyi  képzése 
Időpont: 2019. március 22. péntek, 1000 – 1430 óra 

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

 
 

A rendezvény programja: 
 

Kitekintő plenáris előadás 
1000– 1105 A káosz fizikája 

Előadó: Prof. TÉL TAMÁS 
ELTE 

Középiskolai fizikatanárok szekciója 
1115 – 1220 A modern fizika tanítása a gimnáziumban 

Előadó: DR. JUHÁSZ ANDRÁS nyugalmazott egyetemi docens 
ELTE 

1220 – 1250 Szünet 

1250– 1430 Elemi részek tanítása a középiskolában 
Előadó: DR. OLÁH ÉVA fizikatanár 

Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola, Törökbálint 
 
 

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. JUHÁSZ 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, a Deák tértől, 

ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a 
Keleti pályaudvartól 30-as, 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 gh í vó  

Középiskolai franciatanárok szaktárgyi képzése 
Időpont: 2019. március 25. hétfő, 1000 – 1415 óra 

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

 

Téma: 
Fejlesztő értékelés a nyelvórai gyakorlatban 

 
A továbbképzés során a résztvevők megismerik a fejlesztő értékelés elméletét és gyakorlatát. 

Foglalkozunk az osztálytermi értékelés nehézségeivel, a minősítő értékelés korlátaival, továbbá 
áttekintjük a fejlesztő értékelés jellemzőit és eszközrendszerét. 

A feladatok során a résztvevők megoszthatják egymással a tanulókat motiváló értékelési 
gyakorlatukat. 

 
 

Előadó: 
EINHORN ÁGNES 
igazgatóhelyettes 

BME Idegen Nyelvi Központ 
 

Közben kb. 
1200 – 1230-ig szünet 

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

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

 
 

A továbbképzést DR. LÁSZLÓ TÍMEA tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 
 

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

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

ajánlatok részletesen olvashatók. 

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

 
 

 
 
 
 

M eg hí v ó 

Általános iskolai matematikatanárok szaktárgyi képzése 
Időpont: 2019. március 27. szerda, 1000 – 1430 óra 

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

 
 
 

A rendezvény programja: 
 

1000– 1200 Akriel intelligens algebrai oktatóprogram 
Előadó: NAGY GERGELY, az oktatóprogram fejlesztője 

A résztvevők kipróbálhatják a programot, ezért kérjük hozzanak magukkal laptopot vagy tabletet. 
 

1200 – 1230 Szünet 
 

1230 – 1430 Jógyakorlatok bemutatása - workshop 
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, a Deák tértől, ill. az Oktogontól 
1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as, 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 eg hí v ó 

Középiskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése 
Időpont: 2019. március 27. szerda, 1000 – 1445 óra 

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

(bejárat a Bródy Sándor u. felöl) 
 
 
 

1000– 1010  Köszöntés 

1010 – 1110  A kettős honfoglalás a legújabb kutatások tükrében 
Előadó: DR. SZENTHE GERGELY, 
a Magyar Nemzeti Múzeum régésze és szakmuzeológusa, 

 
1110 – 1130  Múzeumpedagógia I. – Hogyan készítsünk elő egy múzeumi órát? 

Előadó: SUBA ESZTER és KENESEI ZSÓFIA, 
a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumpedagógusai 

1130 – 1245  Múzeumpedagógia II. – a honfoglalás kori kiállítás megtekintése 
Előadó: SUBA ESZTER és VATTAY LILIÁNA, 
a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumpedagógusai 

1245– 1315  Szünet 

1315 – 1430  Múzeumpedagógia III. – a Seuso-kincs megtekintése 
Előadó: BIRICZ DÓRA és VATTAY LILIÁNA, 
a Magyar Nemzeti Múzeum múzeumpedagógusai 

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 Kelenföldi pályaudvartól, illetve a Keleti pályaudvartól 4-es metróval, a Nyugati pályaudvartól pedig a 3-as metróval a Kálvin térig. 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 eg hí v ó 
Középiskolai magyartanárok szaktárgyi képzése 
Időpont: 2019. március 28. csütörtök, 1000 – 1445 óra 

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

 

Téma: 
Közelítések a kortárs irodalomhoz 

(Borbély Szilárd és Tolnai Ottó az emelt szintű érettségin) 
 

1000–1005 Köszöntés, ráhangolódás 
1005–1050 A kortárs irodalom tanítása a középiskolában 

Előadó: PETHŐNÉ NAGY CSILLA 
PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma 

1050 - 1055  Szünet 

1055 - 1125  Egyéni és történeti emlékezet Borbély Szilárd Nincstelenek című regényében 
Előadó: MIHÁLYI ANIKÓ 

1125 - 1225 Műhelymunka – a középpontban: Borbély Szilárd regénye 
1225 - 1255  Szünet 
1255 - 1325  Az elbeszélésmód sajátosságai és az Adria-toposz Tolnai Ottó Világítótorony eladó 

Festettvízpróza című utazáskönyvében 
Előadó: PETHŐNÉ NAGY CSILLA 

1325 – 1425 Műhelymunka – a középpontban: Tolnai Ottó regénye 
1425 - 1445   Összegzés és zárás 

 
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, a Deák 
tértől, ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a Keleti 

pályaudvartól 30-as, 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 
Tanári szupervíziós nap 

Műhelymunka segítő szerepben is lévő tanárok számára 
A képzést az Ignáci Pedagógiai Műhellyel együttműködve szervezzük. 

 
A képzési napot ajánljuk az Iskolai Közösségi Szolgálat koordinátorai, a diákönkormányzatot segítő 
pedagógusok, osztályfőnök, szabadidő szervezők, gyermek- és ifjúságvédelemi felelősök és minden 

érdeklődő számára. 
 

Időpont: 2019. április 1. hétfő, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest Városligeti fasor 42. 

 
Téma: 

Olyan pedagógusokat várunk a műhelymunkára, akik nemcsak tanárok vagy tanítók, hanem valamilyen 
speciális segítő helyzetben is kapcsolatban vannak a tanulókkal: pl. iskolai közösségi szolgálat koordinátor, 
diákönkormányzat segítő tanár, osztályfőnök, szabadidő szervező, gyermek- és ifjúságvédelemi  felelősök 
… 

Az interaktív sajátélményű csoportmunka során segítői kompetenciákat és konkrét szakmai helyzeteket 
fogunk a középpontba helyezni. 
A csoportmunka céljai: 

- segítő szerepünkkel összefüggő kompetenciák fejlesztése, egymás kölcsönös támogatása, 
egymástól tanulás; 
- konkrét esetek megbeszélése különböző technikákkal; 
- jó gyakorlatok megosztása egymással. 
- 

Vezetők: 
KOVÁCS GÁBOR 

tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, 
erőszakmentes kommunikációs társtréner 

ZSUPÁN PÉTER 

tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, 
tréner, pszichodramatista 

 
Közben ebédszünet: kb. 1200–1230 óra 

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

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

A konferenciát SZENTES JUDIT tantárgygondozó vezeti. 
 

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

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

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

 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
mailto:szentes@katped.hu
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M E GH Í V Ó 

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

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

2040 Budaörs, Esze Tamás u. 1. 
 

Téma: 
Methoden im Deutschunterricht – traditionell und modern 

Vielfältiger Unterricht vom Übungsblatt bis zum Computer 
 
 

1000–1045 Köszöntő, elméleti bevezető 
Előadó: PINTÉR ANASZTÁZIA 

 
1055–1140 Bemutatóórák 4. és 5. osztályban (választható) 

Tanít: MUKICS DOROTTYA és DIENES RITA 

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

 
1235–1300 Ebédszünet 

 
1300–1345 Óramegbeszélés, tapasztalatcsere 

Vezeti: NÉMETHNÉ GÁLVÖLGYI MÁRIA tantárgygondozó 
 

1345–1430 Módszertani ötletbörze 
Vezeti: NÉMETHNÉ GÁLVÖLGYI MÁRIA tantárgygondozó 

 
 
 

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

jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 

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

 

A helyszín megközelíthető: 
a Déli pályaudvartól a 140A vagy 140-es busszal a templom térig, Kelenföld vasútállomástól 40, 40B, 
88, 88B jelű busszal a Templom térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Széll Kálmán 

térig, onnan 140-es busszal a Templom térig, vagy 6-os villamossal a Móricz Zsigmond térig, onnan 240- 
es busszal a Templom térig; a Keleti pályaudvartól 4-es metróval Kelenföldig, onnan 40B vagy 40-es 

busszal a Templom térig. A Templom tértől gyalog. 
A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol további útvonal 

ajánlatok részletesen olvashatók. 

Ügyintéző: 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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MEGHÍVÓ 
LearningApps, azaz Tankocka 

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

Időpont: 2019. április 3. szerda, 1000-1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
Ajánlás 

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

A szakmai napot tartja: VIZES MARIANNA szaktanácsadó 

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

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

néven. A dokumentumbezárása. 
• 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 
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Meghívó 
általános és középiskolai pedagógusok számára 

az ERASMUS +  A  KÖZNEVELÉSBEN 
című tapasztalatmegosztásra 

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

szeretnének koordinátori feladatokat ellátni. 

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

1016 Budapest, Gellérthegy út 7. 

A rendezvény programja: 

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

 
Amiről szó lesz: 

• Különböző Erasmus+ (KA1 és KA2) programok a köznevelésben – ismertető 
(Milyen lehetőségeket kínál az Erasmus+ program pedagógusok és a diákok számára? Hogyan lehet 
pályázni? -motiváció, projektötlet, pályázás menete, megvalósítás, nyomon követés, disszemináció, 
hasznosulás) 

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

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

• Tehetségfejlesztés és kollaboratív tanulás az Erasmus+ programban- módszertani ötletek és szemlélet 
Választható egység a szakmai nap során: 

• Külföldi továbbképzések nyelvtanárok számára (Milyen többletet adhat a külföldi továbbképzés egy 
nyelvtanárnak? Hogyan hasznosul a megszerzett tudás?) 

• Milyen lehetőségek nyitottak az alsó tagozaton tanítók számára? Miért érdemes tanítóként pályázni? 

A program tapasztalat- megosztói: 
B ARANYI  A N DRE A ,  B E NŐ  I L DI K Ó ,  K O V ÁCS  P E T R  A ,  M A GÓ  K I NG A ,  P E T N  E H Z Á Z Y R É KA , P 

ÉC H N É  S Z E K ER ES K A TA L IN ,  S Z E NDE Á G NE S ,  T E G  Z ES K I NG A ,  Z S O M B O RY E DI    T - a Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola és Gimnázium pedagógusai 

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

képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán jelen lévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól a 17, 19, 56, 56A jelzésű villamosokkal a Krisztina térig, vagy a Deák tértől 105-ös busszal a 

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

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


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

 

Ügyintéző: Szepsi Rita 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 
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Meghívó 
általános és középiskolai pedagógusok számára 

 
az INTÉZKEDÉSI TERV  KÉSZÍTÉSE 

című SZAKMAI  MŰHELYNAPRA 
 

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

 
A rendezvény programja: 

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

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

 
A műhelynapra tervezett kis csoportlétszám (2-10 fő) lehetővé teszi saját kérdések feltevését, problémák 

felvetését és közös megoldáskeresést, a szakmai konzultációba való aktív bevonódást. 

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

A szakmai napot vezetik: 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 
 

A szakmai nap felelőse: 

B Á LIN T E R Z S ÉBET - pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 
 

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

 

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

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

részletesen olvashatók. 
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M eg hí v ó 
 

Általános iskolai testnevelő tanárok szaktárgyi képzése 
 

Időpont: 2019. április 4. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium 

1024 Budapest, Ady Endre u. 3. 
 
 

A rendezvény programja 
1000 – 1200 Szekrényugrás oktatásának tematikus felépítése 5-8. évfolyamon 

(rávezető, ugróerő képességfejlesztő gyakorlatok, kiegészítő szerek 
használata) 
Előadó: BORLAINÉ SZABÓ DOMINIKA testnevelő tanár 

Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium 
 
1200 – 1230 Szünet 

 
1230 – 1430 Függőszerek használata, gyakorlatanyaga – bemutató foglalkozás 5-8. osztályos 

tanulókkal 
Előadó: MARKOLT IMRE testnevelő tanár 

Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium 
 
 

Kérjük a Kollégákat, hogy váltócipőt hozzanak magukkal! 
A gyakorlatokat a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium diákjai mutatják be. 

 
 

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 KŐMÍVES 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. 
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MEGHÍVÓ 

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

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

A rendezvény programja: 
Aktív ötletbörze; 

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

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

megosztására és felhasználására nyitott, a művészeti neveléssel foglalkozó, illetve az az 
iránt érdeklődő pedagógusokat várjuk! 

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

 
A műhelyt vezeti: 

DR. TASNÁDINÉ HAJDU ÁGNES 
és 

CZÉKMÁNY ANNA 
múzeumpedagógus 

Petőfi Irodalmi Múzeum 
Múzeumpedagógiai és Felnőttképzési Főosztály 

Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb 9.45-kor megjelenni szíveskedjék a pontos kezdés érdekében. Aki akadályoztatása 
miatt nem tud részt venni a foglalkozáson, legkésőbb 4 nappal az esedékesség előtt az ügyintézőnél telefonon vagy e-mailben 
jelezni szíveskedjék, hogy a helyébe lépő kollégát értesíthessük amegüresedésről. 
Figyelem! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 
%-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről csak a képzés teljes időtartamán 
jelenlévők számára adhatunk ki a szakmai nap végén. 

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

a BEVEZETÉS A PEDAGÓGUS I. PORTFÓLIÓ ÍRÁSÁBA 
című SZAKMAI  NAPRA 

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

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

 
A rendezvény programja: 

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

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

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

A G Á RDI A RA NK A – szaktanácsadó 
H ARC O S NÉ R AB R I T A – szaktanácsadó 
D R .  G ÉC Z Y N É P ET H ES E L E O N Ó RA –  szaktanácsadó 

A szakmai műhelynap felelőse: 

B Á LIN T E R Z S ÉBET - pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 
 

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

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, a Deák tértől, ill. az 
Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A 

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

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


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 

 

M eg hí v ó 
5-14. évfolyamon tanító pedagógusok számára 

a HOGYAN TERVEZZÜNK (DIGITÁLIS) TANULÁSI 
PROJEKTEKET? 

című SZAKMAI  NAPRA 
Időpont: 2019. április 4. csütörtök, 1000 –1430 óra 

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

A rendezvény programja: 

Vajon mi a 21. századi iskola feladata? Hogyan reagálhatunk eredményesen pedagógusként a változó világ 
kihívásaira úgy, hogy a mai tanulók számára a tanulás egyszerre legyen örömszerző tevékenység és hasznos 
felkészítés a továbbtanulásra, illetve a munkaerőpiacra? 
A gyakorlatorientált képzésen a résztvevők megtapasztalhatják, mitől lesz ma az iskola vagy egy tanóra a 
diákok számára motiváló, értékes tartalmakban gazdag és készségfejlesztő. Ehhez számos könnyen 
adaptálható módszertani ötletet és egyszerűen kezelhető digitális eszközt mutatok be. A workshopon 
megismerkedünk a projektmódszer előnyeivel, a tervezés és megvalósítás lépéséivel és a tanulásba 
bevonható digitális eszközökkel is. A foglalkozás végén mindenki elkészítheti a saját pedagógiai 
projekttervét. 

A szakmai nap elemei: 
• XXI. századi diákok – XXI. századi tanárok a XXI. századi iskolában? 
• A projektmódszer lehetőségei a tanítási-tanulási folyamatban 
• Projektötletek, „hazavihető” tantárgyközi/ tantárgyfüggetlen jó gyakorlatok 
• Digitális eszközök, módszertani ötletek 
• A pedagógiai projekttervezés lépéseió 

A szakmai napot vezeti: 
F E G YVE RNE K I G E RG Ő -   tanár, tréner, IKT és módszertani tanácsadó. 

Munkája során szívesen foglalkozik újfajta tanítási és tanulási módszerekkel, hogy a 21. 
századi diákok hatékony oktatásához megtalálja a megfelelő utat. 
Személyes mottója: „Számomra a tanítás egyszerre művészet és tudomány. Hivatás. Éppen 
ezért nehezen tudnék más szakmában ennyire boldog lenni.” 
Jelenleg a Debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban, a Szent József Gimnáziumban és a 
Debreceni Egyetemen tanít, az Oktatási Hivatal szakmai fejlesztője. 
Eddig megjelent kötetei: IKT-s ötlettár, A kaméleon-pedagógus így csinálja..., A mobiltanulás 
ábécéje pedagógusoknak, Tiéd a pálya!, Játék, munka, tanulás - A 21. századi projektmódszer 
kézikönyve pedagógusoknak. 

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

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, a Deák tértől, ill. az 
Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A 

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

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


 

 
 
 
 

M E GH Í V Ó 
 

Általános és középiskolai biológiatanárok, természetismeret 
tantárgyat tanító tanárok szaktárgyi továbbképzése 

Alsós tanítók jelentkezését is szívesen fogadjuk! 

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

 
A dinnyési Madárdal tanösvény látogatása 

Találkozó: 10.00-kor Dinnyés vasútállomáson 
 

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

kedvcsináló egy későbbi látogatáshoz gyermekcsoporttal. 
A terepgyakorlatot vezeti: 

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

 
Vonatindulások oda: 

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

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

 
 

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

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

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

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

 
A továbbképzést LOBMAYER ANDRÁS tantárgygondozó szervezi. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

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

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

 

M eg hí v ó 

Középiskolai némettanárok szaktárgyi képzése 
Időpont: 2019. április 10. szerda, 1000 – 1430 óra 

Helyszín: Budapesti Goethe Intézet 
1092 Budapest, Ráday u. 58. 

 
 

Látogatás a budapesti Goethe Intézetben 
Programok, ajánlatok németet tanítóknak és tanulóknak 

 
 

Program: 
 

Ismerkedés a Goethe Intézettel 

Látogatás a könyvtárban 

Nyelvtanároknak szóló aktuális programok, ajánlatok 

• Digitális tananyagok 

• Vándorbőröndök és vándorkiállítások 

Nyelvtanulóknak szóló ajánlatok 

• Önálló nyelvtanulás 

• Játékos nyelvtanulás 

• Vizsgák 

 
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 látogatást DR. BALOGHNÉ TÓTH IBOLYA tantárgygondozó vezeti. 
 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

A helyszín megközelíthető: 
a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Blaha Lujza térig, onnan 4-es, 6-os villamossal aMester utca megállóig; a Nyugati 

pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Mester utca megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Móricz Zsigmond térig, onnan 6-os 
villamossa a Boráros térig; a Keleti pályaudvartól 4-es metróval a Kálvin térig, onnan 10 perces sétával gyalog, vagy 4-es 

metróval a Rákóczi térig, onnan 4-es 6-os villamossal a Mester utca megállóig. 
A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok 

részletesen olvashatók. 

mailto:rajkanyi@katped.hu
http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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M eg hí v ó 
Drámapedagógiai szakmai nap 

általános és középiskolai pedagógusoknak a 
művésztanárok számára szervezett 

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

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

A rendezvény programja: 
1000–1005 Megnyitó 

BARCSÁK MARIANNA intézetvezető 

1005–1135 Plenáris előadás: 
A művészeti nevelés lehetősége: a tehetség felismerése, segítése, motivációs módszerek 
Előadó: ECKHARDT GÁBOR 

1135 – 1205   Ebédszünet, szendvicsebédet biztosítunk 
1205 – 1430   Drámapedagógiai szekció: 

Zene, játék, dráma- egy tanodavezető zenepedagógus szemszögéből 
A szekciót vezeti: Lakatos György 

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

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

 

A szakmai napot vezetik: 

E CK H A RDT G ÁB O R - Liszt- díjas zongoraművész, zenepedagógus és ismeretterjesztő előadó. 
2012-ben Artisjus Életmű- díjat kapott. 

 
L AK AT O S G YÖ RG Y - a Romano Glaszo – Emberi Hang Művészeti Csoport vezetője (magyar, cigány, szerb, spanyol 

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

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

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

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

a BKK Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlatok részletesen olvashatók 

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

 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
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M eg hí v ó 
Általános és középiskolai énektanárok szaktárgyi képzése a 

művésztanárok számára szervezett 
tematikus nap  keretében 

Időpont: 2019. április 11. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszínek: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligetis fasor 42. 

Zeneakadémia, 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. 
A rendezvény programja: 

1000–1005 Megnyitó 
BARCSÁK MARIANNA intézetvezető 

1005–1135 Plenáris előadás: 
A művészeti nevelés lehetősége: a tehetség felismerése, segítése, 
motivációs módszerek 
Előadó: ECKHARDT GÁBOR Liszt- díjas zongoraművész, zenepedagógus és 

ismeretterjesztő előadó. 2012-ben Artisjus Életmű- díjat kapott. 
1135 – 1205 Szendvics ebéd 

1230 Énektanárok szekciója: 
Látogatás a felújított Zeneakadémián 
A zeneakadémiai vezetés kb. 50 perces, melynek része a Nagyterem, a Solti terem, 
a földszinti és emeleti előcsarnok, amelyet szakavatott idegenvezető mutat be. A 
látogatás keretén belül meghallgatunk egy kb. 10-15 perces kis koncertet, amelyet a 
Zeneakadémia hallgatója ad elő. 
Az utazáshoz 1 db BKK jegy szükséges. 

 

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 Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval 

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

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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M e gh í vó  
Általános és középiskolai rajztanárok szaktárgyi képzése a 

művésztanárok számára szervezett 
tematikus nap keretében 

Időpont: 2019. április 11. csütörtök, 1000 – 1435 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligetis fasor 42. 

 
 

A rendezvény programja: 
1000–1005 Megnyitó 

BARCSÁK MARIANNA intézetvezető 

1005–1135 Plenáris előadás: 
A művészeti nevelés lehetősége: a tehetség felismerése, segítése, 
motivációs módszerek 
Előadó: ECKHARDT GÁBOR Liszt- díjas zongoraművész, zenepedagógus és 

ismeretterjesztő előadó. 2012-ben Artisjus Életmű- díjat kapott. 
1135 – 1205 Szendvics ebéd 

Rajztanárok szekciója: 
1205– 1320 Visszatorzító tükör – tükrös anamorfózis szerkesztése 

Előadó: SZALAY JÓZSEF tantárgygondozó 
1320– 1435 Textiles feladatok a vizuális kultúra tanításában 

Feladatötletek, ahol a textil, mint anyag, ornamentika, viselet, illetve tervezés 
vagy textil-technika megjelenhet 
Előadó: SZEREDI AMBRUS NOÉMI textilművész-tanár 

 
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 rajztanárok szekcióját SZALAY JÓZSEF tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 

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

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

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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M e g h ív ó 

Zenetanárok találkozója 
a művésztanárok számára szervezett 

tematikus nap keretében 
 

Időpont: 2019. április 11. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: 

Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligetis fasor 42. 
 

A rendezvény programja: 
1000–1005 Megnyitó 

BARCSÁK MARIANNA intézetvezető 

1005–1135 Plenáris előadás: 
A művészeti nevelés lehetősége: a tehetség felismerése, segítése, 
motivációs módszerek 
Előadó: ECKHARDT GÁBOR Liszt- díjas zongoraművész, zenepedagógus és 

ismeretterjesztő előadó. 2012-ben Artisjus Életmű-díjat kapott. 

1135 – 1205 Szendvics ebéd 

1230 – 1430 Zenetanárok szekciója: 
Bemutatkozik a Prima Primissima díjas Weiner Leó Katolikus Zeneiskola 
és Zeneművészeti Szakgimnázium 
• Tehetség keresése, felfedezése és gondozása a Weinerben óvodás kortól az 

egyetemig 
• Fejlesztő tevékenység az amatőr képzésünkben és a professzionális képzésben 
• Belső szakmai kapcsolataink a tehetségfejlesztő munkában 
• Legfőbb cél: az élményszerzés 

 
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 tematikus napot: dr. Tasnádiné Hajdu Ágnes vezeti 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat! 

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

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

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

 

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

 

M e g h í v ó 
 

Próbáljuk ki a „Zöld lelkiségi eszközkészlet”-et! 
Teremtésvédelmi, gyakorlatorientált 

műhelymunka tanárok számára 
A képzést az Ignáci Pedagógiai Műhellyel együttműködve szervezzük. 

Időpont: 2019. április 12. péntek, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest Városligeti fasor 42. 

 
Téma: 

A fenntarthatóság nem csak tudásról, szabályozásról, életmódról szól, hanem valami ennél 

sokkal többről is: lelkiségről, önismeretről, spirituális viszonyról a teremtett világgal kapcsolatban. 

Ennek a spirituális viszonynak a fejlődését segítő eszközkészletet fejlesztett az Ignáci Pedagógia 

Műhely, amelyet most publikáció előtt szeretne megismertetni és megvitatni azokkal, akik jövőbeni 

használói lehetnek: középiskolai tanárok és gimnazista korú fiatalokkal foglalkozó ifjúsági vezetők. 

Az eszközkészlet sok és sokféle gyakorlatot tartalmaz, amelyek rugalmasan alakíthatók a résztvevő 

diákok igényei és lelkiségi tapasztalatai szerint. Az ignáci lelkiségre és ökofilozófiára épülő 

eszközkészlet tartalmaz kiscsoportos feladatokat, játékokat, elmélkedéseket, vezetett meditációkat 

többféle ökológiai szempontból fontos témában. A műhely célja, hogy a leendő felhasználók 

visszajelezhessenek a készítőknek mielőtt végleg elkészül az anyag, ezáltal még hasznosabb eszközt 

kaphassanak majd a kezükbe. 
 

Vezetők: DOMANICZKY ORSOLYA és DR. KUSLITS BÉLA környezeti fenntarthatósági szakértők 
 
 

Közben 
ebédszünet: kb. 

1200–1230 óra 
A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 

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

módunk kiállítani. 
A konferenciát SZENTES JUDIT tantárgygondozó vezeti. 

 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a 

Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 
30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. 

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

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


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

 

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

 
 
 
 
 
 

M e g hí v ó 
 

Latin örökségünket tanító tanárok szaktárgyi képzése 

Időpont: 2019. április 24. szerda, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 
1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 
 

A  rendezvény programja 

1000 – 1015  Köszöntés, ráhangolódás 

1015 – 1415  Tananyagok kidolgozása (Műhelymunka) 

1415 – 1430  Aktuális kérdések 
 

Közben 
1230 – 1300 

Szünet 
 

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

vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

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

Általános és középiskolai földrajztanárok szaktárgyi képzése 
 

Időpont: 2019. április 25. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 

1068 Budapest, Városligetis fasor 42. 
 
 
 

Maxwhere - a korszakos megújulás a tanításban 
Új dimenziók az órai és az otthoni munkában a földrajztanításban 

 
 

Előadó: 
PROF. DR. BARANYI PÉTER 

a Széchenyi István Egyetem 
Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolájának vezetője, 

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar tanára 

 
 

Az új rendszerben fejlesztett tananyagokból bemutatót tart: 
VÁNDOR ILDIKÓ 

tantárgygondozó 
Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont 

 
 
 

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

jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat! 
 

A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a 
Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű 

autóbusszal a Damjanich utca megállóig. 
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 

Áldozattá és elkövetővé válás megelőzése az iskolás korú gyermekeknél 

Műhelymunka maximum 20 fő részére 

Időpont: 2018. április 26. péntek, 1000 – 1430 

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

A műhely témája: 

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

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

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

 
 

A műhelyt vezetik: 
 

Szentes Judit és Szenthe-Tormássi Anna, a Katolikus Pedagógiai Intézet pedagógiai 
szakértői, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kiképzett előadók 

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

jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

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

Ügyintéző: Szentes Judit 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 12 
E-mail címe: szentes@katped.hu 
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Meghívó 
általános és középiskolai pedagógusok számára 

a LEHETŐSÉGEK- ESÉLYEK- REMÉNYEK 
című OSZTÁLYFŐNÖKI SZAKMAI NAPRA 

Időpont: 2019. április 26. péntek, 1000 –1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

A rendezvény programja: 

A szakmai nap célja, hogy ötleteket és segítséget adjon a pedagógusoknak elsősorban azon csoportok 
közösséggé formálásához, ahol az etnikumbeli különbségek, a hátrányos helyzet, a halmozottan hátrányos 
helyzet, a szegénység részleges vagy teljes jelenléte megnehezíti a mindennapi életet, kommunikációt, 
együttműködést, toleranciát. 

A szakmai munka során a résztvevők megismerkedhetnek a Közterem programmal, melynek középpontjában 
a közösségépítés áll, célja, hogy az osztályból valódi csapat váljon. Olyan készségek fejlesztésére helyezi a 
hangsúlyt, mint az együttműködés- versengés, hatékony kommunikáció, konfliktuskezelés, 
problémamegoldás. 

A workshop során sor kerül a program: 
• elméleti és gyakorlati bemutatására 
• saját élményű kipróbálásra 
• reflexiókra 
• osztálytermi szituációk elemzésére 

A  szakmai  nap  folyamán  röviden  bemutatásra  kerülnek  még  a  berettyóújfalui  Igazgyöngy Alapítvány 
keretében működő Toldi Tanoda egyéb programjai: 

• Tanoda Önkormányzat 
• Olvasókör 
• Disputa 
• egyéb csapatépítő foglalkozások 

A szakmai napot vezeti: 
L E NCS E- C S Í K O RS O L YA - Okleveles neveléstudományi bölcsész- doktori iskolai abszolutóriummal 

(ELTE, PPK), tréner, Önkéntes pedagógu az Igazgyöngy Alapítvány Toldi 
Tanodájában, csapatépítő foglalkozások vezetője, a Közterem program 
megálmodója és szakmai vezetője 

 
A szakmai nap felelőse: 

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

 

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

BKK Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlatok részletesen olvashatók. 

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

 

Meghívó 
5-14. évfolyamon tanító pedagógusok számára 

 
a MÉRŐFELADATOK, FEJLESZTŐFELADATOK AZ OKTATÁSBAN 

című SZAKMAI  MŰHELYNAPRA 
 

Időpont: 2019. április 30. kedd, 1000 –1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 
A rendezvény programja: 

 
• Feladattipológia; mérési követelmények 
• A mérésben alkalmazott feladattipológiák 
• A fejlesztésben alkalmazható feladattipológiák 
• Hogyan készítsünk mérőfeladatokat? 
• Hogyan készítsünk fejlesztőfeladatokat? 
• Mi a különbség: fejlesztő- és mérőfeladatok; vizsgafeladatok és osztálytermi mérésben használt feladatok 

között? 

 
A képzés célja, hogy előadás és műhelymunka keretében megismertessük az érdeklődő pedagógusokat a mérésben 
és a fejlesztésben alkalmazható feladattipológiákkal, a mérő- és fejlesztőfeladatok közötti különbségekkel, a mérő- 
és fejlesztőfeladatok készítésének alapjaival. Célunk, hogy a résztvevők jó minőségű, a céljaiknak megfelelő 
fejlesztőfeladatokat tudjanak készíteni, illetve hogy a mérőeszközeiket a tanítási célok szolgálatába tudják állítani. 

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

 
A szakmai nap felelőse és a szakmai napot vezeti: 

 
B Á LIN T E R Z S ÉBET – szaktanácsadó, pedagógiai szakértő (mérés-értékelés pedagógiai terület) 

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

keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán jelen lévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, a Deák tértől, ill. az Oktogontól 
1- es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a 
Damjanich utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlato 
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Ügyintéző: Rajkányi Lajosné 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
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M eg hí v ó 

Általános iskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése 
Időpont: 2019. május 2. csütörtök, 1000 – 1430 óra 

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

 
A rendezvény programja: 

 
1000– 1055 A „kettős honfoglalás” kérdése, ahogyan ma látjuk 

Az avar és magyar együttélés régészeti emlékei 
Előadó: DR. SZENTHE GERGELY régész, szakmuzeológus, 

Magyar Nemzeti Múzeum 
1055 – 1100 Szünet 
1100– 1155 II. Rákóczi Ferenc fejedelem születése és kora 

Előadó: DR. MÉSZÁROS KÁLMÁN történész 
Hadtörténeti Intézet 

1155 – 1200 Szünet 

1200 – 1300 Kurucok és labancok a magyar történelemben. Hogyan látjuk ma őket? 
Előadó: DR. MÉSZÁROS KÁLMÁN történész 

Hadtörténeti Intézet 
1300 – 1330 Szünet 
1330 – 1430 Az Eucharisztikus kongresszus története 

Előadó: GÖRBE LÁSZLÓ SCHP ny. gimnáziumi igazgató, plébános 
 

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 tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

A helyszín megközelíthető: 
a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, a Deák tértől, ill. az Oktogontól 
1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as, vagy 

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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Ügyintéző: Szepsi Rita 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 
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M E GH Í V Ó 
általános és középiskolai pedagógusok számára 

a FELKÉSZÜLÉS A MESTERPEDAGÓGUS MINŐSÍTÉSRE 
című SZAKMAI  NAPRA 

 
A KÉPZÉS LÉTSZÁMKORLÁTOS! 

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

Időpont: 2019. május 2. csütörtök, 1000 –1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 
A rendezvény programja: 

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

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

 
A szakmai napot vezetik: 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 

 
A szakmai nap felelőse: 

B Á LIN T E R Z S ÉBET - pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 
 
 

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

 

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

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

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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M E GH Í V Ó 

Oktatás-szervezési és módszertani lehetőségek a szakgimnáziumokban és 
szakképző intézményekben 

a lemorzsolódással veszélyeztetett szereplők 
segítésére 

c. műhelynapra 
 

Időpont: 
2019. május 14. kedd, 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 - tapasztalatcsere - keretében szaktárgyi segítséget 
nyújtson a pedagógusok munkájának támogatására. A műhelyfoglalkozás során a 

katolikus szakképző iskolákban tanító pedagógusok között kapcsolat épüljön, egymás 
segítőivé és partnereivé válhassanak. A felkért szakember vezetésével 

hozzáférhessenek a legújabb módszertani megközelítésekhez. 
 

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, a Deák tértől, ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a 
Keleti pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A 

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

mailto:tasnadi.agnes@katped.hu
http://www.bkk.hu/menetrendek/


- 

 
 

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

 
 

 

 
 

M e g h í v ó  
 

Általános iskolai magyartanárok 
szaktárgyi továbbképzése 

Időpont: május 20. hétfő, 1000– 1700 óra 
Helyszín: Nemzeti Színház 

1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. 
 
 

Téma: 
Új utakon az oktatásban 

 
1000–1100 A Nemzeti Színház bemutatkozik 
1115–1135 Az érvelő fogalmazás tanítása 
 Előadó: GERE EDIT tantárgygondozó 
1135–1235 Drámapedagógiai foglalkozás az érvelés tanításához az Egri csillagok előadás 

elemzése kapcsán 
 Vezeti: PINTÉR SZILVIA a Nemzeti Színház drámapedagógusa 

 Résztvevők a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola 7. c osztályosai. 
1245–1345 Ebédszünet   

1345–1445 Épület- és kertbejárás FLAMENT KRISZTINA vezetésével 
1500–1700 Csíksomlyói passió előadás 

 
A színházjegy ára 1.800 Ft. A Katolikus Pedagógiai Intézet a résztvevők létszámától függő 

mértékben hozzájárul a jegy árához.  
A színészbüfében lehetőség van 790 és 990 Ft közötti áron menü (2 féle leves és 5 féle főételből 

választható) elfogyasztására.  
A program időpontjának ismerete után kérni fogjuk a jelentkezőket, hogy jelezzék, részt 

kívánnak-e venni az előadáson, és igényt tartanak-e ebédre.  
 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 

A továbbképzést GERE EDIT tantárgygondozó vezeti. 
 

A helyszín megközelíthető a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Kossuth térig, onnan 2-es villamossal a Müpa-Nemzeti 
Színház megállóig; a Nyugati pályaudvartól 4-es vagy 6-os villamossal a Boráros térig, onnan 2-es villamossal a Müpa-
Nemzeti Színház megállóig, vagy gyalog 15 perces sétával; a Keleti pályaudvartól 24-es villamossal a Müpa-Nemzeti 

Színház 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/


 

 

A konferencia –  

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

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

 
Részletes program: 
 
900– 930        Regisztráció 
930–1000  Megnyitó – Barcsák Marianna Katolikus Pedagógiai Intézet, Intézetvezető  

és Rudan Mária az Ignáci Pedagógiai Műhely szakmai vezetője 
 
Plenáris előadások: 
 
1000–1100     A gyermekvédelem lehetőségei a katolikus egyházban – angol nyelvű  

előadás szinkrontolmácsolással 
előadó: Hans Zollner SJ, a római Gregoriana Pápai Egyetem, Gyermekvédelmi 
Központ (Centre of Child Protection) vezetője 
  

1115–1215    Rendszerszintű gyermekvédelem a hívő közösségben 
előadó: Hortobágyi T. Cirill OSB Pannonhalmi Főapát és Juhász-Laczik T.  
Albin OSB, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója 
  

1215 – 1315           Ebédszünet 
  
1315 – 1530 Szekciók – a katolikus egyház gyermek- és ifjúságvédelmi jó  

gyakorlatainak bemutatása: 
  
1315 – 1400          Választható szekciók: 
 

1. A szükség nem ismer időt, a szükség tárt kapukat remél. 
Válsághelyzetek kezelése a jezsuita iskolában – a Diáktanácsadó modell  

Mit jelent az ignáci pedagógia szemléletében a személyes törődés? Hogyan valósítható ez meg a 
gyakorlatban az iskola működési kereteiben? Hogyan tudjuk segíteni diákjainkat, ha nehéz helyzetbe 
kerülnek? 

előadó: Elek László SJ és Majó Márk, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 
iskolalelkésze és gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse 

  
2. Segítő Háló – együttműködés a szerzetesi fenntartású iskolák között 

Szakmai kapcsolati HÁLÓ, konzultációs tér, ami megtart, erősít, támogat. Segítő szakemberek, 
iskolapszichológusok, pedagógusok tanuló közössége, akik innovatív szemléletükkel motiválják, 
inspirálják egymást. 

előadó: Székelyné Kováts Eszter pszichológus és Török Katalin pedagógus a Piarista Oktatási 
Igazgatóság fejlesztő munkatársai 
  



3. Nyitott szemmel – nyitott szívvel! Gyermekvédelem a Marista Rend intézményeiben 
(SOS program)   

A Marista Rend 2016-tól egy elfogadott és gyakorlatban alkalmazott  Gyermekvédelmi protokoll 
alapján végzi munkáját, amely Európa minden Marista intézményére vonatkozik. Céljuk, hogy a 
bántalmazás előfordulása esetén megfelelő választ adjanak. A Protokoll szorgalmazza a kérdéssel 
kapcsolatos tudatosságot, segíti a megelőzést, ösztönzi az esetek jelentését és megkönnyíti a helyzetek 
kezelését.  

előadó: Mészárosné Nagy Angéla, a Marista Rend magyarországi gyermekvédelmi felelőse, 
és Tristany De Juan Pablo Adolfo FMS, a Marista rend magyarországi képviselője 

  
4.Szociális készségfejlesztés az iskolában 

A pozitív fegyelmezés két individuálpszichológus, Alfred Adler és Rudolf Dreikurs tanaira épül, amely 
szerint minden ember alapvető szükséglete, hogy azt érezze, tartozik valahová vagy valakihez, és hogy 
fontos mások számára – mindannyian szeretnénk azt érezni, hogy szeretnek és elfogadnak bennünket. A 
pedagógus számára a legfontosabb a gyerekhez való kapcsolódás kialakítása, önbecsülésének 
fejlesztése, valamint hasznos életvezetési készségek tanítása, az önszabályozó viselkedés.  

előadó: Horváthné Storczer Adrienn és Báncs-Szendrődi Szilvia a Nyitott Iskolákért 
Alapítvány munkatársai, valamint Helstáb Edit a Pécsi Ciszterci Szent Margit Óvoda, 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tanítója 

 
5. Iskolai szociális segítő 

Régóta tudott probléma, hogy az óvodákban, iskolákban egyre több az olyan gyermek, akinek 
beilleszkedési, magatartási és teljesítményzavaraival a pedagógusok egyre nehezebben tudnak 
megbirkózni. Az is nyilvánvaló, hogy ezeknek a problémának a hátterében jórészt a családok működési 
zavarai, különböző szociális és gyermekvédelmi problémák állnak, amelyek kezelése meghaladja az 
óvónők, tanítók, tanárok kompetenciáit. Ezen a helyzeten próbált segíteni az a rendelkezés, amely a 
család- és gyermekjóléti központok feladatává tette, hogy a területükön működő köznevelési 
intézményekben óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet végezzenek.  

előadó: Csókay László pszichológus, gyermek- és ifjúságvédelmi szakember, Sapientia SZHF 
Pszichológia Tanszék oktatója és Galambos Szilvia, a Congregatio Jesu szerzetesközösség 
Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnáziuma 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse 

 
6. Együtt. Egymásért. Jelenlét alapú gyermekvédelem 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat telepi Jelenlét programjainak keretén belül működő, oktatási 
intézményekben megvalósuló gyermekvédelmi programok elemei és rendszere. 

előadó: Hajdú Krisztina klinikai gyermek szakpszichológus, a Máltai modellprogramok 
módszertani szakértője, és Bátki Márton, a Tiszabura-i Jelenlét program szakmai vezetője 

  
1400 – 1420          Kérdések, átrendeződés 
 
1420 – 1530          Választható szekciók: 
 

1. Szex – szerelem – párkapcsolat... Fel tud erre készíteni az iskola? Vagy bízzuk ezt 
másokra? 

Tapasztalatcsere és műhelymunka az iskolai szexuális nevelés legfontosabb kérdései mentén: civil 
szervezetek képzései, szakmai háttéranyagok, pedagógiai tapasztalatok és fejlesztési lehetőségek. 

előadó: dr. Semsey Gábor, a SOTE Mentálhigiéné Intézet adjunktusa 
 

2. „Hogy ne az életed peremén élj!” OSZTOZÓ: a Patrona Hungariae Gimnázium 9. éve 
működő „beszélgető órája” 

Ezeken az alkalmakon, amelyek egy előre meghatározott tematika alapján épülnek egymásra az a célunk 
olyan diákokat bocsássunk útra az iskolából, akik tudnak tanulni a tapasztalataikból, akik tudatosak. 
Arra bátorítjuk őket, hogy keressék életük irányát, legyen tervük a jövőjükről, ami meghatározza, 
hogyan alakítják jelenüket. 

előadó: Háry M. Ildikó SSND, a Boldogasszony Iskolanővérek fenntartásában lévő Patrona 
Hungariae Katolikus Iskolaközpont tanára 



  
3. KiVa: Az iskolai bántalmazás megelőzését és kezelését segítő átfogó, 
tudományos   bizonyítékokon alapuló program 

A KiVa egyszerre prevenciós és intervenciós program. A KiVa célja a szemlélőknél az empátia növelése, 
a hatékonyságérzet erősítése a bántalmazás elleni fellépés terén, valamint az erőfeszítések támogatása 
az elsajátított viselkedésmódok alkalmazására. Nem a bántalmazót, és nem is az áldozatot tekinti a 
beavatkozás elsődleges célpontjának, hanem az egész iskolai közösséget. Let’s make it together!  

előadó: Fehérpataky Balázs, a Boldogasszony Iskolanővérek fenntartásában lévő 
Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont gimnáziumi igazgatója    

 
4. Áldozattá és elkövetővé válás megelőzése 

A szekció bemutatja a Katolikus Pedagógiai Intézet azonos nevű, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
szakmai munkája nyomán kidolgozott pedagógus továbbképzését, amely segíti a képzésen résztvevőket, 
hogy felismerjék az áldozattá és bűnelkövetővé válás előzményeit és annak jeleit. A képzés bemutatása 
mellett a szekció résztvevői kipróbálhatnak egy-egy gyakorlati elemet is. 

előadók: Szenthe-Tormássi Anna, a Katolikus Pedagógiai Intézet trénere és 
Majó Márk, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégáim gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelőse 

 
5. Konfliktuskezelés a tanteremben – az Arizona program 

Közel negyedszázada alkalmazták először az egyesült államokbeli Arizona állam egyik iskolájában azt 
a pedagógiai programot, amellyel azt a helyzetet lehet kezelni, amikor egy-egy gyerek magatartása, 
rendetlenkedése megzavarja a tanítási órát, nehezíti vagy teljesen lehetetlenné teszi a tanár és a többiek 
munkáját.  

előadó: Csókay László pszichológus, gyermek- és ifjúságvédelmi szakember, Sapientia SZHF 
Pszichológia Tanszék oktatója 

 
6. Digitális kalandok és tapasztalatok egyházi iskolákban 

A 45 perces foglalkozás során képet kaphat a digitális világ aktuális kihívásairól (játékok, 
influencerek, online bántalmazás) és megismerkedhet jó gyakorlatokkal, amit beépíthet 
mindennapi pedagógiai gyakorlatába. 

előadó: dr. Baracsi Katalin családjogi szakjogász, internetbiztonsági szakértő-oktató 
 

A szervezői munkacsoport:  
 
Rudan Mária, az Ignáci Pedagógiai Műhely szakmai vezetője 
Szentes Judit SSS, a Katolikus Pedagógiai Intézet gyermek- és ifjúságvédelmi szakembere Czellár 
Mónika, a Boldogasszony Iskolanővérek tanügyi referense 
Galambos Szilvia, a Congregatio Jesu Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és 
Zeneművészeti Szakgimnáziuma gyermek- és ifjúságvédelmi munkatársa 
 

Kérdés esetén várjuk levelét az info.ignacipedagogia@gmail.com címen. 
 
A program létrejöttét a Renovabis támogatja.  
 

mailto:gia@gmail.com
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	A szakmai napot vezetik:
	A szakmai nap felelőse:

	M E GH Í V Ó
	Általános és középiskolai kémiatanárok szaktárgyi képzése
	Helyszín: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 1013 Budapest, Krisztina tér 4.


	M eg hí v ó
	Középiskolai angoltanárok szaktárgyi  képzése
	Időpont: 2019. március 8. péntek, 1000 – 1430 óra Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.


	Meghívó
	5-14. évfolyamon tanító pedagógusok számára
	A szakmai műhelynapot vezetik:
	A szakmai műhelynap felelőse:

	M E GH Í V Ó
	A képzést az Ignáci Pedagógiai Műhellyel együttműködve szervezzük.

	M eg hí v ó
	Általános és középiskolai informatikatanárok szaktárgyi képzése
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
	Kérjük a Kollégákat, hogy laptopot hozzanak magukkal.
	Programozzunk micro:biteket!




	M eg hí v ó
	Középiskolai testnevelő tanárok szaktárgyi   képzése
	Helyszín: Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium 1024 Budapest, Ady Endre u. 3.
	1000 – 1200 Minitrambulinugrás: Felkészülés a Diákolimpiára (alapoktól a szaltóig)
	1230 – 1430 Kosárlabda: csapatrész taktika a gimnáziumi oktatásban

	Ajánlás


	Meghívó
	5-14. évfolyamon tanító pedagógusok számára
	A szakmai műhelynapot vezetik:
	A szakmai műhelynap felelőse:

	M eg hí v ó
	1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

	Meghívó
	általános és középiskolai pedagógusok számára
	A szakmai napot vezetik:
	A szakmai nap felelőse:

	M eg hí v ó
	Kollégiumi nevelők szakmai  napja
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.


	M eg hí v ó
	Általános iskolai fizikatanárok szaktárgyi képzése
	Időpont: 2019. március 22. péntek, 1000 – 1430 óra Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
	Általános iskolai fizikatanárok szekciója


	M eg hí v ó
	Középiskolai fizikatanárok szaktárgyi  képzése
	Időpont: 2019. március 22. péntek, 1000 – 1430 óra Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
	Középiskolai fizikatanárok szekciója




	M e gh í vó
	Középiskolai franciatanárok szaktárgyi képzése
	Időpont: 2019. március 25. hétfő, 1000 – 1415 óra Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
	Előadó:
	igazgatóhelyettes

	Általános iskolai matematikatanárok szaktárgyi képzése
	Időpont: 2019. március 27. szerda, 1000 – 1430 óra Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

	M eg hí v ó
	Középiskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése
	Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. (bejárat a Bródy Sándor u. felöl)


	M eg hí v ó
	Középiskolai magyartanárok szaktárgyi képzése
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.




	M e g h í v ó
	Tanári szupervíziós nap Műhelymunka segítő szerepben is lévő tanárok számára
	A képzést az Ignáci Pedagógiai Műhellyel együttműködve szervezzük.
	1-8. évfolyamon tanító némettanárok szaktárgyi képzése
	Helyszín: Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola
	Vielfältiger Unterricht vom Übungsblatt bis zum Computer

	Ajánlás
	A program tapasztalat- megosztói:


	Meghívó
	általános és középiskolai pedagógusok számára
	A szakmai napot vezetik:
	A szakmai nap felelőse:

	M eg hí v ó
	Általános iskolai testnevelő tanárok szaktárgyi képzése
	Helyszín: Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium 1024 Budapest, Ady Endre u. 3.
	1000 – 1200 Szekrényugrás oktatásának tematikus felépítése 5-8. évfolyamon (rávezető, ugróerő képességfejlesztő gyakorlatok, kiegészítő szerek használata)
	1230 – 1430 Függőszerek használata, gyakorlatanyaga – bemutató foglalkozás 5-8. osztályos tanulókkal

	A rendezvény programja:


	Meghívó
	általános és középiskolai pedagógusok számára
	A szakmai műhelynapot vezetik:
	A szakmai műhelynap felelőse:

	M eg hí v ó
	5-14. évfolyamon tanító pedagógusok számára
	A szakmai napot vezeti:

	M E GH Í V Ó
	Általános és középiskolai biológiatanárok, természetismeret tantárgyat tanító tanárok szaktárgyi továbbképzése

	M eg hí v ó
	Középiskolai némettanárok szaktárgyi képzése
	Helyszín: Budapesti Goethe Intézet 1092 Budapest, Ráday u. 58.


	M eg hí v ó
	Drámapedagógiai szakmai nap általános és középiskolai pedagógusoknak a
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.


	M eg hí v ó
	Általános és középiskolai énektanárok szaktárgyi képzése a művésztanárok számára szervezett
	Helyszínek: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligetis fasor 42.
	1230 Énektanárok szekciója:




	M e gh í vó
	Általános és középiskolai rajztanárok szaktárgyi képzése a művésztanárok számára szervezett
	Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligetis fasor 42.
	Rajztanárok szekciója:


	M e g h ív ó
	Zenetanárok találkozója
	Helyszín:
	A művészeti nevelés lehetősége: a tehetség felismerése, segítése, motivációs módszerek
	Bemutatkozik a Prima Primissima díjas Weiner Leó Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium



	M e g h í v ó
	Próbáljuk ki a „Zöld lelkiségi eszközkészlet”-et!
	A képzést az Ignáci Pedagógiai Műhellyel együttműködve szervezzük.
	Latin örökségünket tanító tanárok szaktárgyi képzése
	Időpont: 2019. április 24. szerda, 1000 – 1430 óra Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.
	1000 – 1015  Köszöntés, ráhangolódás
	Szünet




	M e g h ív ó
	Általános és középiskolai földrajztanárok szaktárgyi képzése
	1068 Budapest, Városligetis fasor 42.
	Az új rendszerben fejlesztett tananyagokból bemutatót tart: VÁNDOR ILDIKÓ

	Áldozattá és elkövetővé válás megelőzése az iskolás korú gyermekeknél Műhelymunka maximum 20 fő részére
	általános és középiskolai pedagógusok számára
	A szakmai napot vezeti:
	A szakmai nap felelőse:

	Meghívó
	a MÉRŐFELADATOK, FEJLESZTŐFELADATOK AZ OKTATÁSBAN
	című SZAKMAI  MŰHELYNAPRA
	A szakmai nap felelőse és a szakmai napot vezeti:


	M eg hí v ó
	Általános iskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése
	Időpont: 2019. május 2. csütörtök, 1000 – 1430 óra Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.


	M E GH Í V Ó
	a FELKÉSZÜLÉS A MESTERPEDAGÓGUS MINŐSÍTÉSRE
	című SZAKMAI  NAPRA
	A szakmai napot vezetik:
	A szakmai nap felelőse:


	M E GH Í V Ó
	c. műhelynapra
	2019. május 14. kedd, 10.00 - 14.30
	a képzés időtartama: 5 óra
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