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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/


 
 

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

 
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  

Általános iskolai és középiskolai angoltanárok szaktárgyi képzése  
 

Időpont: 2020. március 5. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 
A rendezvény programja 

1000– 1110 The New National Curriculum – Everything you need to know 
Expert advice given on the New National Curriculum, what it means and how to understand 
the methods of work. 

Előadó: DR ÖVEGES ENIKŐ egyetemi adjunktus, ELTE 
 

1110– 1120  Coffee break  
 

1120– 1230 Digital Literacy or Cultural Heritage? What about both? 
Digital literacy is a very common phrase nowadays. But how can it be taught? Cultural 
heritage is very important, it's part of our identity. But can it be taught? Digital cultural 
heritage can be an answer spiced up with many Web 2.0 tools. All these sound 
very interesting but how does all this work in a primary or secondary school classroom? 
My main aim is to show how they work in my everyday teaching and what my pupils are 
able to achieve. (Please bring a laptop or tablet if you have one) 

 Előadó: BENEDEK JUDIT MA, Szent András Általános Iskola, Szentendre 
 
1230–1300 Lunch 
 
1300–1430 Take off the old coat, put on the new 

Accumulating junk is the same as holding on to old and dated methods of teaching. You 
will always find something useful in the heap, but rarely do you need it. Why not rejuvenate 
yourself and focus on more effective approaches? My aim is to show how other methods 
of education from around the world will revitalise your teaching! 

Előadó: SEÁN THOMPSON, MA, Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Isk. és Gimn., 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: 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/
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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         A Lőrincz-féle komplex tantermi játékrendszer  
  Előadók: A Szandaszőlősi Általános Iskola tanítói 

Hogyan kerülhet az iskolába játék, miként lehet ott jelen? Hogyan lehet egyszerre 
tanulni és játszani? Lehet –e játszva tanulni? – e kérdésekre ad választ a Lőrincz-féle 
komplex tantermi játékrendszer. Az intézmény vezetői és pedagógusai mindig is 
törekedtek arra, hogy tanítványaiknak olyan pedagógiai környezetet alakítsanak ki, 
ahol az egyik legalapvetőbb gyermeki tevékenység, a semmivel sem pótolható játék 
is része legyen az iskolai életnek, a tanítási-tanulási folyamatnak. Az iskolában 
sokszínű tevékenység folyik, annak érdekében, hogy a különböző fejlettségű és 
szociális helyzetű tanulók megtalálják az érdeklődésüknek és fejlettségüknek 
megfelelő foglalatosságokat. 

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

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

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

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

Ügyintéző: 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         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/
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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        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 

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 

 
Általános iskolai matematikatanárok szaktárgyi képzése 

 
 

Időpont: 2020. március 18. szerda, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 1068 

Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A rendezvény programja: 
 

1000– 1200 Egy hét Worcesterben  
Pillanatképek, játékos ötletek az angol matematikaoktatásból 
Előadó: TEGZES KINGA  

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Budapest 
 

1200 – 1230 Szünet 
 
1230 – 1430 Játszunk? Játszunk! 

 Gyakorlás másképpen. Játékos ötletek a nem kiemelkedően tehetséges diákok 
motiválására, gyakorlásra sok-sok játékkal. 
Előadó: NÉMETH ANNA 

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc 
 

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

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

 
 
 

A továbbképzést JAKAB ANDREA és SÁGHI CSEPERKE tantárgygondozók vezetik. 
 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

 

Középiskolai magyartanárok szaktárgyi képzése 

Időpont: 2020. március 18. szerda, 1000 – 1500 óra 
Helyszín:  

Szent Gellért Katolikus Gimnázium, 1013 Budapest, Krisztina tér 4. 
(délután: Országos Széchényi Könyvtár)  

 
Téma: 

Interdiszciplináris oktatás: Ady a bibliai kultúrában 

 
1000  Rövid köszöntés 
 
1010 – 1055 Bibliai kultúra bemutatóóra a 9. a osztályban 

Tartják: MIHÁLYI ANGYALKA katekéta és  
RÁDINÉ ERDÉLYI MÁRIA magyartanár 

1100 – 1145 Az óra megbeszélése 

Vezeti: MIHÁLYI ANIKÓ tantárgygondozó  

1145 – 1205 Ebédszünet 

1205 Indulás az Országos Széchényi Könyvtárba 
 
1230 – 1430 Az Ady-kiállításon és a Régi Nyomtatványok Tárában szakmai vezetés 
 
1430 – 1500 Zárás 

 
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 MIHÁLYI ANIKÓ tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

A helyszín megközelíthető:  
 

Kelenföld vasútállomástól M4 metró a Moricz Zsigmond körtérig, onnan 56 vagy 56A villamossal a 
Krisztina térig, a Keleti pályaudvartól M2-es metróval a Déli pályaudvarig, a Déli pályaudvartól 56 vagy 

56A villamossal a Krisztina térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Széll Kálmán térig, 
onnan 56 vagy 56A villamossal a Krisztina térig.  

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


 

 

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/
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M e g h í v ó  
 

 

Osztályfőnökök továbbképzése 
 

Időpont: 2020. március 19. csütörtök, 1000 – 1445 óra 

Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 
1114 Budapest, Villányi út 27. 

 

Téma: 

Bemutatkozik az új tantárgygondozó és iskolája 
 

1000–1020 Bemutatkozik az új tantárgygondozó: PERCZEL TAMÁS  
(6 osztály, 23 év osztályfőnökség tapasztalata)  

 
1020–1045 A szentimrés nevelés sajátosságai.  

Előadó: PERCZEL TAMÁS 
 
1100–1240 Miről szóljon az ofő óra? Adminisztráció és/vagy közösségépítés.  

Csoportdinamika fejlesztési lehetőségei osztályfőnöki órán. Interaktív foglalkozás  
Vezeti: KOVÁTS BEATRIX nevelési igazgatóhelyettes 
 

1240 – 1310 Ebédszünet  

1310 – 1400 Az 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 évfolyamokon érintett osztályfőnökök 4 csoportban 
beszélgetnek egy-egy helyi ofő vezetésével. 
(nevelési nehézségek, jó gyakorlatok megosztása) 

 
1415-1445 Záró értékelés, ötletelés, igényfelmérés a következő tanévre 
  Vezeti: PERCZEL TAMÁS 
 

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 PERCZEL TAMÁS tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

A helyszín megközelíthető: 
 a Déli pályaudvartól 17-es, vagy 61-es villamossal a Tas vezér utcáig;  a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Széll 

Kálmán térig, onnan a 17-es, vagy 61-es villamossal a Tas vezér utcáig, Kelenföldről és a  Keleti pályaudvartól M4-es metróval a 
Móricz Zsigmond körtérig, onnan gyalog, vagy 17-es, vagy 61-es villamossal a Tas vezér utcáig. 

. 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 címe: 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 

Általános iskolai testnevelők szaktárgyi képzése 
 

Időpont: 
2020. március 19. csütörtök, 1030 – 1430 óra 

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

 
. 

 
  930 – tól     Az érkező kollégák fogadása és kisérése (Kaszap terem) 

 
1030 – 1125    Koordinációs képességek fejlesztése és sérülésprevenció a labdajátékoknál 

    Vezeti: HELLNER DONÁTA testnevelő 
 

1125 – 1200    Labdagyakorlatok, labdás játékok röplabdával. képességfejlesztés 
Vezeti: BALOGH DÁNIEL testnevelés MNK vezető, KIDS elnökségi tag, BaluSport 
Egyesületi Elnök 

 
1200 – 1230    Ebéd  
 
1230 – 1300    Kötetlen szakmai beszélgetés 
 
1300 – 1420   Az alkarérintés szerepe a röplabdázásban, különös tekintettel a nyitásfogadásra  

Vezeti: BALOGH DÁNIEL testnevelés MNK vezető, KIDS elnökségi tag, BaluSport 
Egyesületi Elnök 

 
1420 – 1430    Zárás, elköszönés 

 
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 Déli és a Keleti pályaudvartól 2-es metróval a Széll Kálmán térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Széll Kálmán térig, a 
Széll Kálmán tértől a 222-es busszal a "Széchenyi utca (gimnázium)" megállóig, vagy 22-es, ill. 22A jelzésű busszal a "Városháza" megállóig, 

majd gyalog (2-300 m) a Temető utcán; Kelenföld vasútállomástól a 188-as busszal a "Széchenyi utca (gimnázium)" megállóig. 
A vonaljegy Budapest közigazgatási határán túl is érvényes, de a bérlethez a közigazgatási határon túl jegyet kell érvényesíteni. 

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

Ügyintéző: 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  

„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 iskolai magyartanárok szaktárgyi képzése  
 

Időpont:  
2020.március 23, 1000 – 16 óra (6 órás képzés!) 

Helyszín: Piarista Gimnázium  
Budapest., V. ker. Piarista utca 1. 

Téma: 
Irodalomtanítás és olvasóvá nevelés a hit közegében 

 
 
1000–1010 Ráhangolódás 
 
1015–1100 Irodalomóra a 8. osztályban 
 Tanít: Valaczka András 
 
1100–1115 Kávészünet 
 
1115–1145  Az olvasóvá nevelés módszere 
 Valaczka András előadása  
 
1145–1230 Szakál Ádám igazgatóhelyettes bemutatja a Piarista Gimnáziumot 
 
1230-1300 Kávészünet 
 
1300- 1315 Séta a belvárosi templom elé  
 
1315– 1400 Szimbólumok és jelképek a katolikus templomokban  

dr. Osztie Zoltán plébános előadása 
 
1400- 1600  Az idők tanúja  

Időutazás a diákok szemével a Belvárosi Nagyboldogasszony Templomban  
a 4. századi őrhelytől, majd 11. századi altemplomtól a 21. századi toronykilátóig 
Vezet: Aranyossy Mihály turisztikai munkatárs 

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

rendezvény végén van módunk kiállítani. 

A konferenciát GERE EDIT tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

A helyszín megközelíthető: 
Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval a Fővám térig, onnan 2-es villamossal a Március 15. térig; a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák 

térig; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Ferenciek teréig, a Keleti pályaudvartól 5-ös, 7-es, 8E-s, 133-s 178-as busszal a Ferenciek 
teréig. 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 31 
E-mail címe: simon.norbert@katped.hu 
  

 
 

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

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/
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M e g h í v ó 

Általános és középiskolai földrajztanárok szaktárgyi képzése 
Időpont: 2020. március 25. szerda, 1000 – 1430 óra 

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

A rendezvény programja: 
1000 – 1145  21. századi geopolitikai játszma a Perzsa (Arab)-öbölben  
  Katar a nagyhatalmak támadásának célkeresztjében 
1145 - 1215 Ebédszünet 

1215 – 1430 Világpolitikai szituációs játék az előadás kérdéskörében 

Előadó: DR. BERNEK ÁGNES főiskolai tanár, a földrajztudomány kandidátusa 
Budapesti Gazdasági Egyetem 

 
2017 júniusában Szaúd-Arábia vezetésével az Öböl-menti Országok Együttműködési Tanácsa embargót 

hirdetett Katar ellen azzal a váddal, hogy Katar támogatja a terroristákat. Így ezek az országok minden gazdasági 
és diplomáciai kapcsolatot megszakítottak Katarral, sőt 2018 nyarán Szaúd-Arábia meghirdette még azt a tervét 
is, hogy csatornát fog építeni a két ország határán, s így a jövőben az eddigi félsziget helyzetű Katarból 
szigetország válhat. Az embargó jelenleg is, 2020 elején is érvényben van, de a katari gazdaság azóta is mérsékelt 
ütemben növekszik.    
 De valójában milyen indokok vannak a Katar ellen meghirdetett embargó hátterében? S egyáltalán ez a kis 
ország (területe: 11 586 négyzetkilométer; népessége: 2,4 millió fő, de ebből csak 290 ezer fő a katari állampolgár) 
miért ennyire fontos Szaúd-Arábiának és a vezető országoknak? Az előadás az embargó valódi okait tárja fel egy 
21. századi sakkjátszma keretében, ahol is a sakktábla egyik oldalán ül az USA és Szaúd-Arábia, míg a másik 
oldalán Oroszország és Irán foglal helyet. E négy hatalomnak milyen az egymáshoz és legfőképpen Katarhoz 
fűződő kapcsolata? Az USA és Oroszország hidegháborús időkből táplálkozó szembenállásán túl alapvető kérdés 
az USA és Irán viszonya, s többek között az is, hogy miért van kibékíthetetlen ellentét Szaúd-Arábia és Irán 
között? S igaz az, hogy Szaúd-Arábia Oroszország ellensége, vagy inkább már „kvázi”-szövetségese?      
 Az előadás után következő szeminárium világpolitikai szituációs játék formájában fogja az előadás 
kérdéskörét még közelebb hozni a kollégákhoz. A szituációs játék fiktív alaphelyzete az, hogy 2020 márciusában 
Dohában ülésezik a Gáz Exportáló Országok Fóruma, azzal céllal, hogy az OPEC kőolajipari kartellhez 
hasonlóan egy új földgázipari kartellt hozzanak létre, azért, hogy a közeljövőben a földgáz világpiaci árát ne a 
kőolaj világpiaci ára szabja meg. Oroszország elnöke és Irán miniszterelnöke fogja az erre vonatkozó 
előterjesztést megtenni. Sikerül a tervük? Alapjaiban fog megváltozni a világgazdaság? De e „fiktív alaphelyzet” 
nagyon is valós, hiszen pontosan ezzel a céllal 2021-ben, Dohában lesz a Gáz Exportáló Országok Fórumának 
következő ülése.  

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

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

 
A szakmai napot VÁNDOR ILDIKÓ tantárgygondozó vezeti 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

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

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

Ügyintéző: 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 

 
 

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  

 

Középiskolai matematikatanárok szaktárgyi továbbképzése 
 

Időpont: 2020. március 27. péntek, 1000 – 1440 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A rendezvény programja: 
Követelmények és számonkérés a 9. évfolyamon 

 
 

1000–1045 Algebra és számelmélet 
Előadó: KÁLMÁN GYÖRGYI 

  Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium 

1050–1135 Függvények 
Előadó: TEGZES KINGA 

  Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

1145–1230 Egyenletek 
Előadók: ANTALNÉ RAKONCZÁS ÉVA és CSOMBÓ EMESE 

  Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 

1230–1300 Ebédszünet 

1300–1345 Geometriai transzformációk 
Előadó: DR. HORVÁTH ESZTER 

  Kempelen Farkas Gimnázium 

1355–1440 Számonkérés szóban és írásban 
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 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 címe: 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  

 

Általános iskolai és középiskolai fizikatanárok 

 szaktárgyi képzése I.  
Időpont: 2020. március 27. péntek, 1000 – 1515 óra 
Helyszín: Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont 

9024 Győr, Pátzay Pál utca 46. 
 

A rendezvény programja: 

1000– 1200 Ajánlások, tanácsok a 2020-as új Nat-hoz illeszkedő új helyi-tanterv elkészítéséhez 
Előadó: DR. JUHÁSZ ANDRÁS nyugalmazott egyetemi docens, ELTE 

 
1200 – 1300 Ebédszünet 
1300– 1400 Károly Iréneusz verseny a tehetséggondozás szolgálatában  

   Előadó: (személyét később adjuk meg) 
 

1415– 1515 A Károly Iréneusz verseny otthoni kísérleti feladatának ismertetése, a dolgozatok 
megtekintése, a korcsoportok aktuális írásbeli feladatainak ismertetése 

   Előadó: (személyét később adjuk meg) 
 
 

Ajánlott fakultatív program a tanártovábbképzés verseny iránt érdeklődő helyi résztvevőinek: a verseny 
szóbeli fordulójának megtekintése 2020. március 28. szombat délelőtt 
 
900 - 1000  a 13-14 és 15-16 éveskorcsoportokba tartozó diákok kísérleti bemutatója 
 
1030-tól  a 17-18 éves korcsoport nyilvános Ki mit tud? vetélkedője 

 
 

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 győri vasutállomástól a győri autóbusz pályaudvarra gyalog (300 m); a győri autóbusz pályaudvarról a  

1711, 1794, 7034, 7040 és a 7043 autóbuszokkal a Győr, 83-as út, Szentlélek templom megállóig, onnan gyalog (700 m) 
 

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

 
 

http://www.katped.hu/


Ügyintéző: Simon Norbert 
Közvetlen száma: 1/ 479 30 14 
E-mail címe: simon.norbert@katped.hu 
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M e g h í v ó  
Általános és középiskolai informatikatanárok szaktárgyi képzése  

Időpont: 2020. március 31. kedd, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

Kérjük a Kollégákat, hogy laptopot hozzanak magukkal.  
 

Microbit, micro Maqueen workshop 

1000 – 1045  Ismerkedés a Microbittel  
 

1100 – 1230  Projekt feladat megoldása a DFRobot Micro Maquuen fény és vonalkövető 
szenzorával 

 

1230 – 1300  Szünet 
 
1300 – 1430  Projekt feladat megoldása ultrasonic és infra szenzorral, robot versenypálya 

építése és teljesítése  
 

 
 Kicsi, de erős! Most nem a borsról lesz szó, ismerkedj 
meg a DFRobot micro Maqueen robottal! A játékos 
workshopon megismerheted a Microbitet és az általa vezérelt 
micro Maqueen robotot. Kipróbálhatod a vonal 
követést, az ultrasonic szenzort. Egy lámpával 
előcsalogathatod a robotot a garázsából és egy projektor 
távirányítót felhasználva, akár távirányítós robotot is 
készíthetsz, amely forduláskor használja az 
indexet is. 

 
 

 
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, 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. 
 

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

szaktárgyi továbbképzése  
 

Időpont: 
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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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 
 

 

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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M e g h í v ó  
 

 

Középiskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése  

 
Időpont: 2020. április 15. szerda, 1000 – 1445 óra 

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

 
 

1000– 1010 Köszöntés 

1010 – 1200 Katolikus tananyagfejlesztés történelemből 
Előadó: DR. KOVÁCS ÖRS, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanára, 
tananyagfejlesztő és TAMÁSINÉ MAKAY MARIANN a Leonardo Gimnázium 
igazgatója, tananyagfejlesztő 

1200– 1230 Szünet 

1230 – 1430 Módosított NAT, új történelem kerettanterv 
Előadó: DR. NÁNAY MIHÁLY, az Óbudai Árpád Gimnázium tanára, a 
Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke 

1430– 1445 Aktuális kérdések 

 
 

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

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

 

A továbbképzést DR. GIANONE ANDRÁS tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

az Oktogontól 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, 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. 

 
 

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

mesterpedagógus minősítésre készülő  pedagógusok  számára  
 

a MESTERPÁLYÁZAT VÉDÉSE  

című SZAKMAI MŰHELYNAPRA 
 

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

 

Időpont: 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/
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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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Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe:szepsi.rita@katped.hu 

szepsi.rita@katped.hu 

  

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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M e g h í v ó 
 

Általános és középiskolai énektanárok szaktárgyi képzése 
 

Időpont: 2020. április 22. szerda, 1000 – 1430 óra  
Helyszín: Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola 

1122 Budapest, Csaba utca 16/c 
 

Téma: 
Többszólamúság – kóruséneklés 

 
1000 – 1045  Aktualitások: az új Nemzeti Alaptanterv 

Előadó: BLAZSEK ANDREA 

1050 – 1135  Bemutató énekóra 6. osztályban 
Tanít: MEGYESI SCHWARTZ DÓRA 

1135 – 1200  Ebédszünet 
1200 – 1300  Bemutató kóruspróba 
  Vezeti: BLAZSEK ANDREA 
 
1300 – 1400     Repertoár bővítés – kórusmű ajánló 

      Rendhagyó kóruspróba a résztvevőkkel – közös éneklés 
      Vezeti: IGALINÉ BÜTTNER HEDVIG énektanár, Kóta-díjas karnagy  

1400 – 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 konferencia teljes időtartamán 

jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 
 

A továbbképzést BLAZSEK ANDREA tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 

 
 

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

Kelenföld vasútállomástól 4-es metróval a Móricz Zsigmond körtérig, 
onnan 17-es, vagy 61-es villamossal a Déli 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: 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 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  
 

Általános és középiskolai biológiatanárok és természetismeretet  
tanító tanárok szaktárgyi képzése I. 

az Öveges József Tanáregylet 2020. évi közgyűlésén 
 

Időpont: 2020. április 24. péntek, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest Városligeti fasor 42. 

 
A rendezvény programja: 

 
1000– 1100 Keresztény hit és természettudomány – pedagógusoknak  

/„…Mégis hisznek.” – válogatás világhírű tudósok gondolataiból/ 
Előadó: PROF. DR. ROSTA ISTVÁN, a Kaposvári Egyetem egyetemi tanára, professor 
emeritus 

 
1100– 1115 A Magyar Innovációs Szövetség felhívása 

Előadó: DR. JAKAB LÁSZLÓ, egyetemi tanár (BME) 
 

1115– 1130 Általános bevezető az új Nat természettudományos tárgyakat érintő részéről 
Előadó: DR. JUHÁSZ ANDRÁS nyugalmazott egyetemi docens, ELTE 
 

1130– 1200 Szaktárgyi korreferátumok a természettudományos tárgyak kapcsolódási 
pontjairól az új Nemzeti alaptantervben. 
Előadók:  
MÉSZÁROSNÉ BOHUSS ILDIKÓ tantárgygondozó (kémia),  
DR. JUHÁSZ ANDRÁS tantárgygondozó (fizika),  
LOBMAYER ANDRÁS tantárgygondozó (biológia, természetismeret) 

 
1200 – 1230 Ebédszünet 
 
1230– 1400 Biológia és természetismeret szekció 
 Hogyan lehet egy tanórát élvezetessé tenni? (módszertani ötletek, gamifikáció) 
 Előadó: JOÓS ANDREA tanár, az élménybiológia alapítója 

 
1400– 1430 Az Öveges József Tanáregylet 2020. évi közgyűlésének zárása 

 
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 biológia és természetismeret szekciót LOBMAYER 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: Simon Norbert 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
E-mail: simon.norbert@katped.hu  
 

 
 

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

Általános iskolai és középiskolai fizikatanárok szaktárgyi képzése II. 
az Öveges József Tanáregylet 2020. évi közgyűlésén 

 

Időpont: 2020. április 24. péntek, 1000 – 1430 óra 

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

A rendezvény programja: 

1000– 1100 Keresztény hit és természettudomány – pedagógusoknak  
/„…Mégis hisznek.” – válogatás világhírű tudósok gondolataiból/ 
Előadó: PROF. DR. ROSTA ISTVÁN, a Kaposvári Egyetem egyetemi tanára, professor 
emeritus 

 
1100– 1115 A Magyar Innovációs Szövetség felhívása 

Előadó: DR. JAKAB LÁSZLÓ, egyetemi tanár (BME) 
 

1115– 1130 Általános bevezető az új Nat természettudományos tárgyakat érintő részéről 
Előadó: DR. JUHÁSZ ANDRÁS nyugalmazott egyetemi docens, ELTE 
 

1130– 1200 Szaktárgyi korreferátumok a természettudományos tárgyak kapcsolódási 
pontjairól az új Nemzeti alaptantervben. 
Előadók:  
MÉSZÁROSNÉ BOHUSS ILDIKÓ tantárgygondozó (kémia),  
DR. JUHÁSZ ANDRÁS tantárgygondozó (fizika),  
LOBMAYER ANDRÁS tantárgygondozó (biológia, természetismeret) 
 

1200 – 1230 Ebédszünet 
 

1230– 1400 Fizika szekció 
Ajánlások, tanácsok a 2020-as új Nat-hoz illeszkedő új helyi-tanterv elkészítéséhez 
fizika tárgyból - hozzászólások 
Előadó: DR. JUHÁSZ ANDRÁS nyugalmazott egyetemi docens, ELTE 

 
1400– 1430 Az Öveges József Tanáregylet 2020. évi közgyűlésének zárása 

 
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 fizika szekciót 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: Simon Norbert 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
E-mail: simon.norbert@katped.hu  
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M e g h í v ó  
 

Általános és középiskolai kémiatanárok szaktárgyi képzése 
az Öveges József Tanáregylet 2020. évi közgyűlésén 

 
Időpont: 2020. április 24. péntek, 1000 – 1430 óra 

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

A rendezvény programja: 

1000– 1100 Keresztény hit és természettudomány – pedagógusoknak  
/„…Mégis hisznek.” – válogatás világhírű tudósok gondolataiból/ 
Előadó: PROF. DR. ROSTA ISTVÁN, a Kaposvári Egyetem egyetemi tanára, professor 
emeritus 

 
1100– 1115 A Magyar Innovációs Szövetség felhívása 

Előadó: DR. JAKAB LÁSZLÓ, egyetemi tanár (BME) 
 

1115– 1130 Általános bevezető az új Nat természettudományos tárgyakat érintő részéről 
Előadó: DR. JUHÁSZ ANDRÁS nyugalmazott egyetemi docens, ELTE 
 

1130– 1200 Szaktárgyi korreferátumok a természettudományos tárgyak kapcsolódási 
pontjairól az új Nemzeti alaptantervben. 
Előadók:  
MÉSZÁROSNÉ BOHUSS ILDIKÓ tantárgygondozó (kémia),  
DR. JUHÁSZ ANDRÁS tantárgygondozó (fizika),  
LOBMAYER ANDRÁS tantárgygondozó (biológia, természetismeret) 

 
1200 – 1230 Ebédszünet 
 
1230– 1400 Kémia szekció 

Változások a kémia tanításában az új Nat tükrében 
 Előadó: (személyét később adjuk meg) 

 
1400– 1430 Az Öveges József Tanáregylet 2020. évi közgyűlésének zárása 

 
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 kémia szekciót MÉSZÁROSNÉ BOHUSS ILDIKÓ tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
A helyszín megközelíthető: 

 a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, 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: Simon Norbert 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
E-mail: simon.norbert@katped.hu  
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M e g h í v ó  
 

Középiskolai olasztanárok szaktárgyi képzése  
 
 

Időpont: 2020. április 28. kedd, 1000 – 1430 óra 

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

Téma: 
Belső-e a motiváció?  

 
Az új ismeret megszerzésére való motiváltságunk alapvető fontossággal bír 

fejlődésünk szempontjából. A Belső-e a motiváció? - címet viselő program azokat a 

nyelvtanárokat célozza meg, akik a lehető legtöbbet szeretnék tenni azért, hogy diákjaik 

számára az idegen nyelv elsajátítása belső motivációból fakadó, eredményes és egyben 

jól-létet, személyes növekedést biztosító folyamat legyen. 

 

A tréning Edward L. Deci és Richard M. Ryan Szelf-determinációs elméletére és 

a Pozitív pszichológia legújabb tudományos kutatási eredményeire épül. A tanítás-

tanulási folyamatot irányító nyelvtanár számára hatékony eszköztárat biztosít a belső 

motiváció kialakításának alapfeltételei mentén. 
 

Tréner: SOMKÖVI BERNADETT – a Szent László Gimnázium olasztanára, a SkillToGo 
MQ® trénere, illetve a Pozitív pszichológia a tanteremben módszertani koordinátora 
 

 
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 SOMKÖVI BERNADETT tantárgygondozó vezeti. 
 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 
 

A helyszín megközelíthető:  
a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, 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: Simon Norbert 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
E-mail: simon.norbert@katped.hu 
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M e g h í v ó 

Általános és középiskolai biológiatanárok és természetismeretet 
tanító tanárok szaktárgyi képzése II. 

 
Időpont: 2020. május 14. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Sóstó Látogatóközpont, Székesfehérvár 

 
Téma: 

Ökotúra szakvezetéssel 
 
 

Találkozó: 10.00 órakor a székesfehérvári látogatóközpont előtti parkolóban, a 
Stadion nevű buszmegállóval szemben (Sóstói temető után kell leszállni) 
 
A helyi és országos védettséget is élvező Sóstó Természetvédelmi Terület 1,1 milliárd 

forintból újult meg Székesfehérváron. A szomszédságában álló MOL Aréna Sóstó 
épületében kialakított látogatóközpontot 2018. november 15-én adták át. Az 
Európában is egyedülálló, fertős jellegű, 218 hektáros terület Székesfehérvár 
legnagyobb egybefüggő zöldfelülete. A terület különleges jelentőségét az itt élő kilenc 
védett orchideafaj adja. Megtalálhatjuk a változatos színű agárkosbort, a mocsári 
kosbort, a vitézkosbort, a hússzínű ujjaskosbort, a poloskaszagú kosbort és a mocsári 
nőszőfüvet. A fokozottan védett pókbangó is fellelhető. A résztvevők számítsanak egy 
rövid filmvetítésre, majd egy háromórás terepi sétára. Kényelmes túracipő viselése 
ajánlott. 

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

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

 

A továbbképzés felelőse LOBMAYER ANDRÁS tantárgygondozó. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

 
 

A helyszín megközelíthető: 
Autóval, vagy székesfehérvári autóbuszokkal. Székesfehérvár vasútállomástól a 41-es busszal (indul 9.55-
kor) a Stadion megállóig (4 megálló, 7 perc), vagy a székesfehérvári autóbusz állomásról a 11-es járattal 
(9.53) a Stadion megállóig (4 megálló, 7 perc), illetve ugyanonnan a 40-es busszal (9.07) a Stadion megállóig 
(4 megálló, 7 perc). Buszjegy kapható a vasútállomáson és az autóbusz állomáson, valamint az autóbusz 
vezetőjénél is. Jó erőben lévők gyalogosan is érkezhetnek: a vasútállomástól 2.1 km (26 perc). 
 
Kérjük, hogy a jelentkezők adjanak tájékoztatást, ha késnek, vagy mégsem tudnának eljönni, hogy feleslegesen 
senkit ne várjunk. Telefonszám: +36 30 389 7695 

 

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

 

http://www.katped.hu/
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