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M e g h í v ó 

 
Általános iskolában tanító pedagógusok részére 

 
SÍKBÁBOK ÉS ROKONSÁGUK- 

 
AVAGY NEVELJÜNK/OKTASSUNK A BÁBSZÍNHÁZ ESZKÖZEIVEL 

 

 
 

Időpont: 2020. február 25. kedd, 1000-1430 óra  
 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 
1068 Budapest, Városligeti fasor 42 

 
A továbbképzés az alkalmazott bábjáték pedagógiai szempontú megközelítésével foglalkozik.  
A pedagógusok bábszínpadi produkció létrejöttének megvalósításának mozzanatait dolgozzák fel a gyakorlati 
szempontú továbbképzésen. A résztvevők a kerettantervben megfogalmazott igények oldaláról közelítik meg 
a bábjáték helyét a nevelő munkában, nem szem elől tévesztve sokoldalú, komplex személyiséget fejlesztő 
hatását. 

A képzést vezeti:  
Szentirmai László  

nyugalmazott főiskolai docens,  
a Magyar Bájátékosok Egyesületének elnöke  

A nap programja:  
• Rövid elmélet (darabválasztás, elemzés, szituációsor, elvétel/hozzáadás, stilizálás, drámai ív, szövegtest 

fogalma, gondozása, annak rögzítése) 
• Életre kel a tervrajz- síkbáb készítés 
• Játék a takarás mögött – bábjáték a gyakorlatban 
 
Javasolt felszerelés: 

• jegyzetfüzet, puha ceruza, radír, közepes méretű, hegyes végű kisolló, sniccer, alátét (rajztábla, amin 
vágni lehet), ragasztóstift, vagy gyorsan száradó tubusos ragasztó. 

• A báb – és díszletkészítéshez felhasználandó anyagokat az előadó biztosítja. 
 

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

A továbbképzést RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA alsó tagozatos tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk a KAPI szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusait.  

 
 

A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a 
Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Keleti pályaudvartól 30-as 
vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a 

fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók 

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

 

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


 

 

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 

szepsi.rita@katped.hu 

 
 

Meghívó  
 

általános és középiskolai pedagógusok számára 
 

az INTÉZKEDÉSI TERV KÉSZÍTÉSE  
című SZAKMAI MŰHELYNAPRA 

 

Időpont: 2020. február 26. szerda, 1000 –1430 óra 

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

 

A rendezvény programja: 
 

 

• Az Intézkedési terv általános elemei 

• Az Intézkedési terv alapjai: OKM, önértékelés, tanfelügyelet, egyéb intézményi célok 

• Törvényi háttér 

• Intézkedési terv minta megismerése, közös gondolkodás az egyes elemekről 

• Intézkedési terv részeinek kidolgozása 

A műhelynap célja, hogy előadás és gyakorlatorientált műhelymunka keretében megismertessük az 

érdeklődő pedagógusokat az intézkedési terv műfajával, tartalmi és formai jellemzőivel, sablont adjunk 

intézkedési terv készítéséhez, és a résztvevők gyakorlatot szerezhessenek az intézkedési terv egyes 

részeinek kidolgozásában. 

Célunk az intézményvezetés támogatása az intézményi mérések (kompetenciamérés, önértékelés, tan-

felügyelet stb.) eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában. A nevelőtestületben 

az intézkedési terv készítésével megbízott pedagógusok munkáját is segíthetik, ha delegálják őket a 

képzésre. 

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

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

 

Eszközigény: A műhelynapon elektronikus anyagokat osztunk meg a résztvevőkkel, kérjük, hozzon 

pendrive-ot. 

A szakmai műhelynapot vezetik: 

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

 

 

A szakmai műhelynap felelőse:  
 

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

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

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

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

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

útvonalajánlatok részletesen olvashatók. 

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

 
Iskola- és óvodapszichológusok szupervíziós képzési napja 

 
Időpont: 2020. március 2. hétfő, 1000 – 1430 óra 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet  
1068 Budapest Városligeti fasor 42. 

 
Téma: 

Külső – belső forrásaim, avagy a spiritualitás hétköznapi ereje 
 

Hogyan "használom" a spiritualitást, mint erőforrást a segítői munkámban? 
Hol, milyen területeken és mikor van szükségem  

- nagyobb hitre;  
- erősebb, igazabb Istenkapcsolatra - a hivatásomban?  
- Hogyan érem ezt el? 
- Kitől kapok, kinek adok hitet? 

 
 

A foglalkozás leírása: 
Szupervíziós műhelyen ezeket a kérdéseket fogjuk körüljárni a kiscsoportos munkában, 

illetve foglalkozunk majd aktuális iskolapszichológusi eseteinkkel is. 
 

Vezetők: 
KOVÁCS GÁBOR 

tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, 
erőszakmentes kommunikációs társtréner 

ZSUPÁN PÉTER 
tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, 

tréner, pszichodramatista 
 

Közben ebédszünet: 
kb. 1200–1230 óra 

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

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

kiállítani. 
A konferenciát SZENTES JUDIT tantárgygondozó vezeti. 

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

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

részletesen olvashatók. 

Ügyintéző: Simon Norbert 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
E-mail : simon.norbert@katped.hu 

 

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

Komplex Kreatív Művészeti Műhely I. 

című műhelynapra 

Thália szekerén … 

    Időpont:      
2020. március 04. szerda 9.00 - 14.00 

Helyszín: József Attila Színház 

1134 Budapest, Váci út 63. 
Az eseményre bármely korosztályt tanító, a kreativitásra, a komplex 

művészeti nevelésben elkötelezett pedagógusokat várunk! 

 

A műhelynap létszámkorlátos! 

Résztvevők száma: maximum 15 fő, a jelentkezés 

sorrendjében 
 

A program 
 

9.00 -10.00  Kulisszajárás 

vezeti: Nemcsák Károly a József Attila Színház igazgatója 
    

10.00-12.00   Patricia Resnick – Dolly Parton: 9-TŐL 5-IG 

c.darab színpadi próbájának megtekintése 

Rendező: Szente Vajk 
12.00 - 12.30 ebédszünet 

 

12.30-14.00   A látott próbafolyamat megbeszélése,  

szakmai beszélgetés 

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

 

A program célja: 

A műhelynap betekintést enged a színház komplex világába, az előadás 

megszületésének titkaiba.  

 
             

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusait!* 

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

legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán 

jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani.  

A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 3-as metróval az Árpád hídig.  Nyugati 

pályaudvartól 3-as metróval az Árpád híd megállóig, a Keleti pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 3-as metróval az 

Árpád híd megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további 

útvonal ajánlatok részletesen olvashatók.          
 

 

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

 

http://www.katped.hu/
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M e g h í v ó 

 
„Stresszkezelés segítése tanároknak – szakmai nap” 

a továbbképzés óraszáma: 5 óra 

Műhelymunka maximum 18 fő részére 

Időpont: 2020. március 4. szerda, 1000– 1430 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet  

1068 Budapest Városligeti fasor 42. 
 

Műhely témája: 
 

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

A műhelyt vezeti: 
FORIÁN- SZABÓ KINGA tréner 

 
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 képzést SZENTES JUDIT tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

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

olvashatók. 
 

Ügyintéző: Simon Norbert 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
E-mail: simon.norbert@katped.hu 

 

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

Felkészülés a Fenntarthatósági Témahétre a 
termetésvédelem jegyében 

 
A képzési napot ajánljuk a 2019-es Fenntarthatósági Témahéten résztvevő általános iskolák 

pedagógusai (tanárok és tanítók) és minden érdeklődő számára. 
 

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

 
Téma: 

A tanév rendje szerint a Fenntarthatósági Témahét 2020. április 20-24. között kerül megrendezésre 
az energia, a klímaváltozás és az egészségnevelés témacsoporttal. A 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, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, majd a Deák 

tértől, ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, onnan gyalog; Kelenföld vasútállomástól 4-es 
metróval 

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

részletesen olvashatók. 

Ügyintéző: Simon Norbert 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3014 
E-mail címe: simon.norbert@katped.hu 

 

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


 

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

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

 
  

Meghívó  
 

általános és középiskolai pedagógusok számára 
 

a MÉRŐFELADATOK, FEJLESZTŐFELADATOK AZ OKTATÁSBAN 
című SZAKMAI MŰHELYNAPRA 

 
A KÉPZÉS LÉTSZÁMKORLÁTOS! A szakmai műhelynapra 20 főt tudunk fogadni. 

 
Időpont: 2020. március 10. 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 műhelynap felelőse és vezetője: 
 

B Á L I N T  E R Z S É B E T  –  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 útvonalajánlatok 

részletesen olvashatók. 

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

 

1-8.évfolyamon tanító némettanárok szaktárgyi képzése  
Időpont: 2020. március 10. kedd, 1000 – 1430 óra 

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

2040 Budaörs, Esze Tamás u. 1. 
 

Téma: 
Dramaunterricht mit Technik unterstützt – Wie können wir den 

Dramaunterricht mit IT in den Sprachstunden verbinden und das Lernen der 
deutschen Sprache fördern? 

 
 
 
1000–1045 Köszöntő, elméleti bevezető 

Előadó: PINTÉR ANASZTÁZIA  

1055–1225 Bemutatóóra (dupla óra) a 8.a osztályban  
Tanít: KUSZMANN NÓRA és PINTÉR ANASZTÁZIA  

1225–1300 Ebédszünet 

1300–1330 Óramegbeszélések 
   Vezeti: NÉMETHNÉ GÁLVÖLGYI MÁRIA tantárgygondozó 

1335–1430 Workshop 
Vezeti: KUSZMANN NÓRA drámapedagógus és     
  PINTÉR ANASZTÁZIA nyelvtanár  

 
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 érdeklődőket. 
 

 
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: Simon Norbert 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
E-mail címe: simon.norbert@katped.hu 
  

 
 
 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
mailto:simon.norbert@katped.hu


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

LearningApps, azaz Tankocka  
Interaktív és multimédiás oktatási tananyagelemek összeállítása egyszerűen 

Szakmai képzés tanárok, tanítók számára 
Időpont: 2020. március 11. 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, sorbarendezés, szavazás, képek videók, 
hangok elhelyezése a tankockákon) 
 
 

A szakmai napot tartja:  VIZES MARIANNA szaktanácsadó 
      KAPCZÁR KRISZTINA szaktanácsadó 

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

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

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

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

 
-Tárgyi feltételek: 

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

 

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

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

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

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

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

TEMATIKUS NAP: A TEHETSÉG AZONOSÍTÁSA 
 

Időpont: 2020. március 12. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 
 

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

 
930    Regisztráció 
 
1000 - 1010   A Tematikus nap megnyitása 
   BARCSÁK MARIANNA intézetvezető  
 
1010 - 1140   A tehetség azonosítása 
   Előadó: DR. POLONKAI MÁRIA 
              a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja, szakmai vezető 
 
1140 - 1215                  A Magyar Innovációs Szövetség felhívása 
  Előadók: DR. JAKAB LÁSZLÓ egyetemi tanár (BME), DALLOS GYÖRGYI (BME),   

GARAY TÓTH JÁNOS, Magyar Innovációs Szövetség 

1215 -1300         Ebédszünet 
 
1300-1430         Művészeti szekció (A tehetség azonosításának gyakorlatai – jó gyakorlatok) 

1300-1330             „Gyúlj ki, égi szikra lángja, 
             szent öröm, te drága, szép!”  (F. Schiller) 
             BLAZSEK ANDREA a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola karvezető tanára és 
             művészeti munkaközösségének vezető tanára 
 

1330 - 1400                     Mikrofonon innen, lencsevégen túl...- avagy a tehetség kibontakozása a művészet 
            színes palettáján (zene-színművészet, televízió, rádió.) 
            BÁTOR ANNA a Ciszterci Szent Imre Gimnázium Latinovits Zoltán Diákszínpad  
            rendezője 
 

1400 - 1430              Az Ökumenikus Diákfilmszemle mint kihívás az iskolai videoműhelyek számára 
                                  WETTSTEIN JÓZSEF piarista szerzetes 
 
 
A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált 
képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 

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

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

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

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

 

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

TEMATIKUS NAP: A TEHETSÉG AZONOSÍTÁSA 
 

Időpont: 2020. március 12. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 
 

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

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

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja, szakmai 
vezető 
 

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

GARAY TÓTH JÁNOS, Magyar Innovációs Szövetség 

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

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

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

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

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

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

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

Ügyintéző: Simon Norbert 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
E-mail: simon.norbert@katped.hu 
 
  

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

 
 

TEMATIKUS NAP: A TEHETSÉG AZONOSÍTÁSA 
 
 

Időpont: 2020. március 12. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 
 

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

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

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja, szakmai 
vezető 
 

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

GARAY TÓTH JÁNOS, Magyar Innovációs Szövetség 
 

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

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

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

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

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

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

Ügyintéző: Simon Norbert 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
E-mail: simon.norbert@katped.hu 
 
  

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
mailto:simon.norbert@katped.hu
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TEMATIKUS NAP: A TEHETSÉG AZONOSÍTÁSA 
 

Időpont: 2020. március 12. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 
 

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

 
930    Regisztráció 
 
1000 - 1010   A Tematikus nap megnyitása 
   BARCSÁK MARIANNA intézetvezető  
 
1010 - 1140   A tehetség azonosítása 
   Előadó: DR. POLONKAI MÁRIA 
              a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja, szakmai vezető 
 
1140 - 1215                  A Magyar Innovációs Szövetség felhívása 
  Előadók: DR. JAKAB LÁSZLÓ egyetemi tanár (BME), DALLOS GYÖRGYI (BME),   

GARAY TÓTH JÁNOS, Magyar Innovációs Szövetség 

1215 -1300         Ebédszünet 
 
1300-1430        Természettudományos szekció 
  A tehetség azonosításának gyakorlatai – jó gyakorlatok 

1300-1330 A Dugonics András Matematika Verseny helye és szerepe tehetséggondozásban            
MOCSÁRY DEZSŐ a piliscsabai Páduai Szent Antal Iskola matematikatanára 

1330 - 1400                    Matematikai tehetséggondozás a középiskolában             
JENEI MIKLÓS a kisvárdai Szent László Gimnázium, Szakgimnázium igazgatója, 
matematikatanára, a Katolikus Középiskolák Matematika Versenyének szervezője  

 
1400 - 1430                 Álmélkodni és elmélkedni        

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

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

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

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

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

 

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


 

 

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 

szepsi.rita@katped.hu 

  

Meghívó  

5-14. évfolyamon tanító pedagógusok számára 

 

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEINEK 

ELEMZÉSE, HASZNOSÍTÁSA  

című SZAKMAI MŰHELYNAPRA 
 

 

Időpont: 2020. március 18. 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 R N H A R D T N É  M A T O L C S Y  E R Z S É B E T  -  szaktanácsadó 

B Á L I N T  E R Z S É B E T  -  szaktanácsadó 
 

 

A szakmai műhelynap felelőse:  
 

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

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

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

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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


M e g h í v ó  
Alsó tagozaton tanító általános iskolai pedagógusok részére 

 
Időpont: 2020. március 20. péntek, 1000 – 1430 óra 

Helyszín: KAPI, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A továbbképzés témája: Going on an Egg Hunt... 
A továbbképzés ideje alatt könyvvásárlásra is lesz lehetőség.  

 
 
1000– 1200     

How to develop language skills and vocabulary with the help of 'The Story of Easter' 
 
We are going on an egg hunt with the help of resurrection eggs which offer children a 
wonderful hands-on resource to learn about Jesus' Resurrection Story. We will also see the 
potential of the story to improve EFL skills and vocabulary development. 
 
Előadó: POROS ANDREA MEd, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék 
 
1200 – 1230  Ebédszünet 
 
1230–1430     
Easter Riddle 
 
Can you guess what it really is? It can be a shape, a character of a story, a rhyme or a song, a 
surprise, a symbol of our traditions with patterns of different meanings, the basic element of 
craft work and fun and many more. Yes, it’s just an EGG to discover all these qualities with 
our young learners at Easter time.  
 
 
Előadó: KÁMÁNNÉ VAJDA ILDIKÓ BA, MA, munkaközösségvezető, mentor, Áldás u. Ált. Iskola  
 

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

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

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

 
Helyszín: KAPI, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

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

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

további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók 
 

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

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

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

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

számára. 
Időpont: 2020. március 20 péntek, 1000 – 1500 óra 

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

Program 
1000 - 1230  A gyász és én 

Mi is az a gyász? Hogyan lehet felismerni?  
(a gyász folyamata, tünettana gyermekkorban, kompetenciahatárok)  

  Kérdések  
1230 - 1300 Ebédszünet 
1300- 1500 Hogyan segíthetünk?  –  

gyakorlatok, tapasztalatok, további források a segítségnyújtáshoz 
Téma: 

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

A műhely vezetői:  
Markó Mária gyásztanácsadó, szociális munkás,  

Törőcsik Júlia Mária SSS gyásztanácsadó, lelkigondozó, szupervízor 

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

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

A konferenciát SZENTES JUDIT tantárgygondozó vezeti. 
 

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

vasútállomástól 4-es metróval a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as, 230-as vagy a 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: Simon Norbert 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3014 
E-mail címe: simon.norbert@katped.hu 
 
 

 

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

Általános iskolában tanító pedagógusok részére  
Időpont: 2020. március 23. hétfő, 1000 – 1500 óra 

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

 
Téma: 

Bevezetés az erőszakmentes kommunikáció gyakorlatába 
Vezeti: 

RAMBALA ÉVA, 
a Nemzetközi Erőszakmentes Kommunikációs központ által akkreditált tréner 

 
Témakörök: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A továbbképzést RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA tantárgygondozó szervezi. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

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

ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval 
a Keleti pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as, 230-as vagy a 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. 

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

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

 

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

általános és középiskolai pedagógusok számára 
 

DRÁMAPEDAGÓGIAI  
SZAKMAI NAPRA 

 

Időpont: 2020. március 24. kedd, 1000 –1430 óra 

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

 

A rendezvényről: 
 

SZÁMVETÉS – 
a létösszegző, számvető élethelyzet, mint lehetséges erőforrás 

 

„Végigcsinálni hittel emberül/ ezt ez ötven-hatvan esztendős műszakot” (Sz. D.) 
 

„Bemelegítő, az együttlétre ráhangoló játékok után néhány gyakorlattal, drámai munkaformával 

belenézünk tanári közérzetünk tükrébe. Majd meglátjuk … 

 A nap fő szakaszában – élve a tág időkeret szabadságával – Szilágyi Domokos Számvetés című 

versét keretként, vezérfonalat adó inspirációként használva építünk fel közösen egy spirálisan táguló 

folyamatot. Ebben – különböző drámamódok, konvenciók segítségével – fiktív kisközösségek helyzetein, 

életérzésein keresztül járjuk körül, hogyan is lehet(ne) a mottóban jelzett célt megélni, megvalósítani. 

 Verssel, kortárs számvető dal közös eléneklésével, reflektív, konzultációs beszélgetéssel zárjuk a 

szakmai napot.”  

 

A szakmai műhelynapot vezeti: 

 
T Ö R Ö K  L Á S Z L Ó  ( D A F T I )  – tanár, drámatanár, gyermekszínjátszó-rendező 

                               (Szabadszállás – Szalkszentmárton)  

 

„57-32-24-75-17 A számvetést ígérő szakmai napra számsorral mutatkozom be. 57 éves vagyok, 32 éve 

tanítok, 24 éves volt a Lajtorja csoportom, amikor pár éve befejeződött működése. Jelenleg magyart, drámát 

és etikát tanítok Szalkszentmárton község általános iskolájának felsőtagozatán, ahol a 75 gyerekből 17 SNI-

s vagy BTMN-es.  

 Drámatanárként foglalkoztam minden korosztállyal, óvodától egyetemig, felnőttképzésig 

bezárólag. Sok definícióját, módját, technikai „fogását”, célját ismerem a dráma alkalmazásának. Mára a 

legletisztultabb a Gabnai Katalintól kölcsönzött szó lett: „Találkozás”. Így, nagybetűvel. Ebben 

reménykedem őszinte és kíváncsi várakozással március 24-én is.”  

 

A szakmai műhelynap felelőse:  

S Z E P S I  R I T A -  pedagógiai előadó 
 

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

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

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

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

útvonalajánlatok részletesen olvashatók. 

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


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

Online minialkalmazások, alkalmazások használata az oktatásban alsó tagozaton 
Szakmai képzés tanítók számára 

Időpont: 2020. március 25. szerda, 1000-1500 óra  
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek alapfokú IKT ismeretekkel, és szeretnének olyan 
informatikai ismeretekhez jutni, amelyek segítik a tanórákra való felkészülést. Bemutatunk online, 
egyszerű vagy könnyen kezelhető programokat, amelyekkel egy-egy órarészlet megtámogatható:  
Dobókocka generátor, Idő visszaszámlálók, Trimino, Óragenerátor, Szöges-lyukas tábla, Szókereső-
készítő, Bingókészítő, Szorzótábla-gyakorló, Keresztrejtvény-készítő, QR kód készítő, Sorrendgenerátor, 
Kisiskolás, írott magyar betűkészlet, Szerencsekerék, Puzzle, Dominó, Memóriajáték, Kétoldalas kártyák. 
 
 

A szakmai napot tartja:  DR. MÁRTONNÉ SÁROSSY MÓNIKA a KaPI munkatársa 
 

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

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

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

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

-Tárgyi feltételek: 
A képzés során mindenki saját laptopon dolgozik, ezt a jelentkezőknek maguknak kell biztosítaniuk, a 
szakmai napra el kell hozniuk. Fontos, hogy megfelelően ismerjék a képzésre hozott laptopot (kellő 
biztonsággal kezeljék például a billentyűzetet, amely laptopok esetén eltérhet a megszokottól).  
Egér legyen csatlakoztatva a géphez. 
A gépet csatlakoztatjuk a vezetékes internethez, mert a képzési program nagy része csak online érhető el. 
(LAN csatlakozó) 
A gépen Windows operációs rendszer és az Office 2010 vagy 2016 legyen telepítve (Word, PowerPoint). 
Ezenkívül 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/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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M e g h í v ó 

 
 

Értékek és teremtésvédelem – szakmai nap 
a továbbképzés óraszáma: 5 óra 

Műhelymunka maximum 25 fő részére 

Időpont: 2020. március 25. szerda, 1000– 1430 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet  

1068 Budapest Városligeti fasor 42. 
 
 

Műhely témája: 
 

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

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

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

 
A műhelyt vezetik: 

SZENTES JUDIT és SZONTÁGH KATALIN 
a Katolikus Pedagógiai Intézet szakértői, trénerek 

 
 

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

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

 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

 

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

a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as, 230-as vagy a 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: Simon Norbert 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
E-mail: simon.norbert@katped.hu 

 

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

Ének-zene 

Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 
 

Időpont: 2020. március 26. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola 

1122 Budapest, Csaba utca 16/c 
 

Téma: 
Egyházzene az iskolai gyakorlatban 

 
930 Regisztráció 

1000 – 1045 Aktualitások: az új Nemzeti Alaptanterv tantárgyra vonatkozó változásai 

1050 – 1135 Bemutató énekóra a 2. osztályban 
Tanít: MEGYESI SCHWARTZ DÓRA 

1135 – 1200 Ebédszünet 

1200 – 1230 Óramegbeszélés 

     1230 – 1315        Lehet-e örömforrás a gyerekeknek az egyházi zene? 

     Előadó: SIRÁKNÉ DR. KEMÉNY KINGA egyházzenész, karnagy, könyvíró 

     Közreműködik: a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium énekes csoportja 

1315 – 1430      Tapasztalatcsere  

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 továbbképzés teljes időtartamán 

jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

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

A helyszín megközelíthető 
a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Széll Kálmán térig, onnan gyalog; 

Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval a Móricz Zsigmond körtérig, onnan 17-es, vagy 61-es villamossal a Déli pályaudvarig; 
a Keleti pályaudvartól 2-es metróval a Déli pályaudvarig; a Déli pályaudvartól gyalog a Városmajor utcán. Az iskola a 

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

olvashatók. 

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

 

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

Általános iskolában tanító fejlesztőpedagógusok, tanítók és 
matematikatanárok szakmai napja  

 
Időpont: 2020. április 1. szerda 1000 – 1430 óra 

 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

 
Diszkalkulia, a számolási zavar 

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

színvonalas fejlesztésének támogatására 
 

A szakmai napot vezeti: 
 

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

 
Téma: 

•  A szám- és számolási feldolgozás és a nem matematikaspecifikus kognitív funkcióik 
fejlődése  

•  Az eltérő fejlődés következményei  
•  A számolási zavar jellemző tünetei, oldásának lehetőségei  
•  A támogatott számfogalom kialakítás 20-as számkörben 

 
 

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

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

A továbbképzést RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA tantárgygondozó szervezi. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

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

ill. az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval 
a Keleti pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as, 230-as vagy a 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. 

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

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

 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
mailto:rajkanyi@katped.hu
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M e g h í v ó  
Általános iskolai tanítók, rajztanárok, gimnáziumi rajztanárok 

szaktárgyi továbbképzése  
 

Időpont: 
2020. április 1. (szerda), 1000–1445 óra 

Helyszín: Nagytétényi Kastély 
 

Találkozó: a Hősök Terén, a Szépművészeti Múzeumnál 
 

A rendezvény programja 

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

 
1015 - 1115 Különbusszal utazás a Nagytétényi Kastélyhoz 

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

két csoportban Juhász Károly igazgató, és a múzeum szakembereinek vezetésével. 
   

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

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

 
 

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

végén van módunk kiállítani.  
 
 

A konferenciát SZALAY JÓZSEF tantárgygondozó vezeti. 

 
A találkozó helye (Szépművészeti Múzeum) megközelíthető: 

 a Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Deák térig, onnan az 1-es metróval a Hősök tere megállóig;  
Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,  

a Keleti pályaudvartól 20E, 30, 230 vagy 30A jelű autóbusszal a Hősök tere megállóig.  
a Nyugati pályaudvartól a 72-es trolival a Honvédkórház (Hősök tere) megállóig. 

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

 

Ügyintéző: Simon Norbert 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
E-mail : simon.norbert@katped.hu 

 

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

 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 

 

Időpont: 2020. április 2. csütörtök, 1000-1430 óra 
Helyszín: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 3. 
 

 

A rendezvény programja: 
 

A tantárgyi kapcsolódás lehetőségei 
 

  1000 – 1045  Bemutatóóra (2. osztály, matematika) 

   Tanít: PETNEHÁZY RÉKA tanító 

 
1100 – 1145  Bemutatóóra (3. osztály, matematika) 

Tanít:  BOLNOVSZKY MÁRTA tanító 

 

1145 – 1205  Szünet  
 
1205 – 1250  Óramegbeszélés, tapasztalatcsere  

   Vezeti: NAGY ILDIKÓ ORSOLYA tantárgygondozó  

1300 – 1430  A tantárgyi kapcsolódás - kiemelten a környezetismereti témakörök - megjelenése 
matematikaórákon, az új NAT változásainak tükrében. Sikeres megoldási módok, 
lehetőségek. 

 

Előadó: NAGY ILDIKÓ ORSOLYA 

Mesterpedagógus, tananyagfejlesztő, tantárgygondozó 

 
A továbbképzés szervezője NAGY ILDIKÓ ORSOLYA tantárgygondozó 
A továbbképzés korlátozott létszámban vehető igénybe. A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A 
létszám feletti jelentkezőket értesítjük.  
 

Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb 9.40-kor megjelenni szíveskedjék a pontos kezdés érdekében. Aki akadályoztatása miatt 
nem tud részt venni a foglalkozáson, legkésőbb 4 nappal az esedékesség előtt az ügyintézőnél telefonon vagy e-mailben jelezni 
szíveskedjék, hogy a helyébe lépő kollégát értesíthessük a megüresedésről. 
 

Figyelem! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, 
nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről csak a képzés teljes időtartamán jelenlévők számára adhatunk ki a szakmai 
nap végén. 
 
Változás: Az iskola alsó tagozata új helyre költözött! 
A helyszín megközelíthető: a Keleti pályaudvartól a 178-as busszal az Ág utcáig vagy az 5-ös busszal az Alagút utcáig, 
onnan gyalog, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Ferenciek tere megállóig, onnan a 178-as busszal az Ág utcáig 
vagy az 5-ös busszal az Alagút utcáig, onnan gyalog, a Déli pályaudvartól 8 perc séta : 642 m. A 
http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok 
részletesen olvashatók. 

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

 
 

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

általános és középiskolai pedagógusok számára 
 

 

a BEVEZETÉS A PEDAGÓGUS I. PORTFÓLIÓ ÍRÁSÁBA  

című SZAKMAI NAPRA  
 

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

Időpont: 2020. április 2. 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 napot vezetik: 
 

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

 

A szakmai nap felelőse:  
 

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

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

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

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

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

részletesen olvashatók. 

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

 
„Stresszkezelés segítése tanároknak – szakmai nap” 

a továbbképzés óraszáma: 5 óra 
 

Műhelymunka maximum 18 fő részére 
 

Időpont: 2020. április 6. hétfő, 1000– 1430 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet  

1068 Budapest Városligeti fasor 42. 
 

Műhely témája: 
 

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

A műhelyt vezetik: 
Szenthe -Tormássi Anna és Szentes Judit tréner 

 
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 képzést a mentálhigiénés terület tantárgygondozója Szentes Judit vezeti 

 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as, 230-as vagy a 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: Simon Norbert 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
E-mail: simon.norbert@katped.hu 

 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
mailto:simon.norbert@katped.hu
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Meghívó  
 

mesterpedagógus minősítésre készülő  pedagógusok  számára  
 

a MESTERPÁLYÁZAT VÉDÉSE  

című SZAKMAI MŰHELYNAPRA 
 

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

 

Időpont: 2020. április 16. csütörtök, 1000 –1430 óra 

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

 

A rendezvény programja: 

 

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

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

feltöltötték az OH informatikai rendszerébe.  

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

 

• Jogszabályi háttér áttekintése 

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

valamint a mesterprogram megvalósítása szempontjából releváns szakaszainak áttekintése 

• Kérdések és válaszok  

• Tapasztalatmegosztás  

• Ötletek a ppt tartalmi és formai kialakításához  

 

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

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

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

tervezik a mesterpedagógus fokozat megszerzését. 
 

A szakmai műhelynapot vezetik: 
 

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

 

A szakmai műhelynap felelőse:  
 

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

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

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

 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

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

részletesen olvashatók. 

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


 
 

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

 

M e g h í v ó 
 

TEMATIKUS NAP: A FEJLESZTŐ ÉRTÉKELÉS 
 

Időpont: 2020. ÁPRILIS 17. péntek 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 

 
930    Regisztráció                                         
 
1000 - 1010   A Tematikus nap megnyitása 
   BARCSÁK MARIANNA intézetvezető 
 
 
1010 - 1140   A FEJLESZTŐ ÉRTÉKELÉS – A TANULÁS TÁMOGATÁSÁNAK ESZKÖZE 
 

MI A PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉS HELYE, SZEREPE, FELADATA A 21. SZÁZADI ISKOLÁBAN?  
Előadó: SALÁT MAGDOLNA  

              ELTE PPK -NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET OKTATÓJA 
 

1140 - 1215                  Ebédszünet 
  

1215-1430       TANÁRI SZEKCIÓ 
Tréner: Somkövi Bernadett - a Szent László Gimnázium Bonis Bona díjas   
nyelvtanára, a SkillToGo MQ® trénere, illetve a Pozitív pszichológia a 
tanteremben módszertani koordinátora  
A program a Pozitív pszichológia legújabb tudományos kutatási eredményeire épül, a   tanítás- 
tanulási folyamatot irányító nyelvtanár számára kognitív és emocionális eszköztárat biztosít. A 
résztvevők bepillantást nyernek az erősségekre való építkezés, a tényekre alapozott, pozitív 
visszajelzés, az építő kritika és a bővíts-építs légkör világába.  

      TANÍTÓI SZEKCIÓ 
     Előadó, a munkacsoport vezetője: 
     PATAFALVY ATTILÁNÉ tanító, tehetségtanár, mesterpedagógus 

A fejlesztő értékelés a tanulási folyamat szerves része. Bármit meg akarunk tanítani    
szükségünk van a visszajelzést adni arról, hogy hol tartanak tanítványaink, most a tanulási 
folyamatban? Hogyan értékelem a különböző képességű gyermekeket? Mit ért meg ebből a 
szülő? Mit fejlesztek az értékeléssel? Ezeknek a tanítói jó gyakorlatoknak a kidolgozásával, 
megvitatásával dolgoznak közösen a résztvevő tanítók. 

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

a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
A helyszín megközelíthető: 

a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, majd a Deák tértől, ill. 
az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, onnan gyalog; Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval 
a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig, onnan gyalog. 

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

                              kép/oraterv.hu 
 

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

 

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

 
Pedagógus személyiség – műhelynap segítő szerepben is lévő 

kollégák számára 
 

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

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

 
Időpont: 2020. április 20. hétfő, 1000 – 1430 óra 

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

Téma: 
Olyan pedagógusokat várunk a műhelymunkára, akik segítő helyzetben is kapcsolatban vannak a 

gyermekekkel vagy tanulókkal.   
Az interaktív sajátélményű csoportmunka során segítői kompetenciákat és konkrét szakmai 

helyzeteket fogunk a középpontba helyezni. A tanárok segítő szerepével összefüggő készségeinek 
fejlesztése, egymás kölcsönös támogatása, egymástól tanulás;  

- Konkrét esetek megbeszélése különböző technikákkal; 
- Jó gyakorlatok megosztása egymással. 

 
Fókusz: Kibontakozóban – elégedetten, kiteljesedve a munkámban… Mitől vagyok elégedett a 

munkámban? Mi az, amit már most jól működtetek? Mi az, ami még ott szunnyad bennem és várja, hogy 
kibontakozhasson, teljesebbé téve segítői hívatásomat? Milyen erőforrásokra, inspirációkra, lendületre, 
bátorításra van hozzá szükségem? 

 

 
KOVÁCS GÁBOR 

Vezetők:  
 

ZSUPÁN PÉTER 
tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, 

erőszakmentes kommunikációs társtréner 
tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, 

tréner, pszichodramatista 
 

Közben ebédszünet: 
kb. 1200–1230 óra 

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

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

A konferenciát SZENTES JUDIT tantárgygondozó vezeti. 

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

a Keleti Pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as, 230-as vagy a 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: Simon Norbert 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
E-mail: simon.norbert@katped.hu 

 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
mailto:simon.norbert@katped.hu
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Meghívó  

általános iskolai pedagógusok számára 
 

 

ONLINE DIAGNOSZTIZÁLÓ ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK:  

AZ eDIA ÉS eLEA A KÖZOKTATÁSBAN  

című  SZAKMAI NAPRA 

 

A képzés létszámkorlátos! Jelentkezési sorrendben max. 15 főt tudunk fogadni!  
 

Időpont: 2020. április 22. szerda 1000 — 1430 

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

 

A rendezvény programja: 
 

• Az eDia és az eLea bemutatása, próbatesztekkel való ismerkedés 

• Az eDia: tanári teszt modul bemutatása, kipróbálása 

• Az eDiához, eLeához való kapcsolódás menete 

• A rendszert használó pedagógusok tapasztalatai 

• Az iskola-, osztály-, tanulószintű visszajelentések tartalma, értelmezése 

• Kérdések, válaszok 

A szakmai nap célja, hogy előadás és műhelymunka keretében megismertessük a pedagógusokat az MTA-SZTE 

Képességfejlődés Kutatócsoport által fejlesztett eDia és eLea online diagnosztikus képességmérő és 

képességfejlesztő rendszerrel. A képzésen bemutatjuk a rendszer használati lehetőségeit, megismerkedünk a 

próbatesztekkel és a tanári teszt modullal. A programba bekapcsolódott iskolák pedagógusai gyakorlati 

tapasztalataikat osztják meg a jelenlévőkkel.   

 

Eszközigény: Wifi képes saját laptop.  
 

 

A szakmai napot vezetik: 
 

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

 

A szakmai nap felelőse:  
 

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

 

 

 

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

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

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

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

részletesen olvashatók. 

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

 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 

 

Időpont: 2020. április 22. szerda, 1000-1430 óra 
Helyszín: Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda 

1036 Budapest, Fényes Adolf u. 10. 

Mozgásfejlesztés, tartásjavítás - játékos lehetőségek szabadidőben, tanórákon 

Napközis és szabadidős továbbképzés 

 

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

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

komplex fejlesztő feladatok 
 

 

1230 – 1300 Szünet  
1300 – 1400  Mozgásterápiák, jelentőségük  

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

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

 

A továbbképzés szervezője: BISZTRICSÁNY ÁGNES tantárgygondozó 
 

A továbbképzés korlátozott létszámban vehető igénybe. A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A létszám feletti 
jelentkezőket értesítjük.  
 
Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb 9.40-kor megjelenni szíveskedjék a pontos kezdés érdekében. Aki akadályoztatása miatt nem tud részt venni a 
foglalkozáson, legkésőbb 4 nappal az esedékesség előtt az ügyintézőnél telefonon vagy e-mailben jelezni szíveskedjék, hogy a helyébe lépő kollégát értesíthessük 
a megüresedésről. 
 
Figyelem! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált 
képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről csak a képzés teljes időtartamán jelenlévők számára adhatunk ki a szakmai nap végén. 
 
A helyszín megközelíthető: a Déli és a Keleti pályaudvartól 2-es metróval a Batthyány térig, onnan bármelyik hévvel a Tímár utcáig, majd gyalog; 
vagy a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, majd 2-es metróval a Batthyány térig, onnan bármelyik hévvel a Tímár utcáig, majd gyalog; 
a Déli pályaudvartól lehet még menni a 17-es villamossal is Katinyi mártírok parkja megállóig, onnan gyalog. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ 
honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

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

 
 

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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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: 2020. április 23. csütörtök 1000 — 1430 

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

 

A rendezvény programja: 
 

• Bevezetés, a tanári önkép elemei 

• Portfólió, e-portfólió 

• A Pedagógus I., II. és a Mester fokozat elvárásai (sztenderdek) 

• Az e-portfólióba feltöltendő kötelező dokumentumok elemei 

• Reflexiók, szakmai életút értékelése  

• Kérdések, válaszok 

A képzés célja, hogy előadás és gyakorlatorientált műhelymunka keretében megismertessük az érdeklődő 

pedagógusokat az e-portfólió lényeges elemeivel, formai és tartalmi követelményeivel. Célunk, hogy a 

résztvevők megismerjék a portfólió dokumentumaihoz tartozó reflexiók jellemzőit, képessé váljanak pedagógus-

portfóliójuk igényes elkészítésére. 

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

 

 

 

A szakmai napot vezetik: 
 

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

 

 

A szakmai nap felelőse:  
 

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

 

 

 

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

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

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

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

részletesen olvashatók. 

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

 
Alsó tagozaton tanító pedagógusok részére 

 
Foglalkozások : múzeum és palota másképp 

 
Dzsenkó, a Petőfi-rajongó kiscsikó 

 

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

 
 

Időpont: 2020. április 27. hétfő, 1000-1430 óra  
 

Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum 
1053 Budapest, Károlyi utca 16  

 
 

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

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

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

jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

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

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

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

 

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

 
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók számára 

 

Időpont: 2020. április 29. szerda, 955-1430 óra 
Helyszín: Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola 

1122 Budapest, Csaba u. 16/c 
 

 

A rendezvény programja: 
A tantárgyi kapcsolódás lehetőségei 

 
      955 – 1040         Bemutatóóra (2. osztály, olvasás) 

   Tanít: NAGY ILDIKÓ ORSOLYA tanító 

 
1050 – 1135  Bemutatóóra (3. osztály, olvasás) 

Tanít:  BOROSNYAY KATALIN tanító 

1135 – 1205  Szünet  
 
1205 – 1250  Óramegbeszélés, tapasztalatcsere  

A műveltségi területre jellemző változások az új NAT-ban 

   Vezeti: RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA  

    1300 – 1430 SZÖVEGFELDOLGOZÁS- DIGITALIZÁCIÓ- TANTÁRGYKÖZISÉG 
A tantárgyközi kapcsolatok mélyrehatók és széles körre kiterjednek, csak a pedagógiailag 

megszervezett tantárgyak közötti koncentráció vezethet eredményre. Az alsó tagozaton az 

ismeretek kialakításában játszik fontos szerepet ez a folyamat: az ismeretek alkalmazásában és 

felhasználásában.   

 
Előadó: DÉRNÉ VERESEGYHÁZI ERIKA 

tanító, digitális tananyagfejlesztő, tankönyvíró 
A továbbképzés szervezője RESZEGINÉ ERDÉLYI BEÁTA tantárgygondozó 
A továbbképzés korlátozott létszámban vehető igénybe. A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A 
létszám feletti jelentkezőket értesítjük.  
 

Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb 9.40-kor megjelenni szíveskedjék a pontos kezdés érdekében. Aki akadályoztatása miatt 
nem tud részt venni a foglalkozáson, legkésőbb 4 nappal az esedékesség előtt az ügyintézőnél telefonon vagy e-mailben jelezni 
szíveskedjék, hogy a helyébe lépő kollégát értesíthessük a megüresedésről. 
 

Figyelem! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, 
nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről csak a képzés teljes időtartamán jelenlévők számára adhatunk ki a szakmai 
nap végén. 
 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól gyalog a Városmajor utcán, a Kelenföldi vasútállomástól a 139-es vagy 140-es busszal a Sasadi 
úttól a Déli pályaudvarig, onnan gyalog, a Keleti pályaudvartól 2-es metróval és a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Széll Kálmán 
térig (volt Moszkva tér), onnan gyalog. Az iskola a Városmajor utca és Csaba utca sarkán van. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető 
a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

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

 
 

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