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BEVEZETÉS A PEDAGÓGUS I. PORTFÓLIÓ ÍRÁSÁBA 
 

Online előadás és konzultációs lehetőség  
minősítésre készülő pedagógusok számára 

 
A programra a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 

 

Időpont: 2020. október 1. csütörtök 1400 – 1600      

 

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

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

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

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

 

A programot vezetik: 
A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 

 

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

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

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

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

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

http://www.katped.hu/
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Iskola és Óvodapszichológusok szupervíziós napja – műhelynap 

A képzési napot ajánljuk minden intézményünkben dolgozó pszichológus kollégának és 
mentálhigiénés munkát is végző pedagógusnak. 

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

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

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

- a képzés létszámkorlátos, 15 főt tudunk fogadni.

Téma: 
Lelki immunitásunk 

Kihívások egy megváltozott helyzetben 

A foglalkozás leírása: 
Szupervíziós alkalmunkon a következő kérdésekkel, témákkal foglalkozunk: 
Mit tanultam a karantén időszakban? Ezt hogyan építem bele a munkámba?  
Hogyan őrzöm meg lelki stabilitásomat a megváltozott körülmények között? 
Hogyan maradok hatékony?? 

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

Vezetők: 

Kovács Gábor 
tanácsadó szakpszichológus,  

iskolapszichológus, 
erőszakmentes kommunikációs társtréner 

Zsupán Péter 
tanácsadó szakpszichológus, 

iskolapszichológus, 
tréner, pszichodramatista 

Közben rövid szünet. 

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

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

A konferenciát SZENTES JUDIT tantárgygondozó vezeti.

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

http://www.katped.hu/
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Hogyan alakítsunk ki barátságos, támogató 
tanulóközösséget megoldásfókuszú eszközökkel? 

A képzési napot ajánljuk minden osztályfőnök és nyelvtanár és minden érdeklődő számára. 

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

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,
- a képzés létszámkorlátos, 40 főt tudunk fogadni.

A rendezvény programja:  
Az iskolai konfliktusok, erőszak, bántalmazás megszüntetése, kezelése, megelőzése nemzetközi törekvés. 
A  programok hatékonysága azonban elmarad a várttól. 
Jobb eredményeket érünk el az iskolákban akkor, amikor a tanárok és diákok figyelmét az elérni 
kívánt helyzetre irányítjuk. Arról beszélgetünk, hogy milyen iskolává, közösséggé szeretnénk válni. 

Ezzel a workshoppal a megoldásfókuszú  ill.  lehetőségfókuszú légkör kialakításához, alkalmazásához 
kapunk jó példákat, ötleteket, amit utána kipróbálhatunk saját osztályunkban, tanulócsoportunkban. 

1400 – 1530  Bevezető, elméleti háttér, jó gyakorlatok, esetpéldák 

szünet 

1545 – 1630  Hatékony eszközök felsős és középiskolás diákokkal 

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

A képzési előadója: GÖNTÉR MÓNIKA  főiskolai oktató 

Megoldásközpontú szemlélettel dolgozó oktató, tréner és coach. Tantestületi tréningek, pedagógus-szülő-gyermek kapcsolatok 
javításának elkötelezett fejlesztője. Főiskolai oktatóként leendő vezetőket, coachokat, valamint gyermek-és ifjúségvédő 

szakembereket képez. 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: SOMKÖVI BERNADETT ÉS PERCZEL TAMÁS tantárgygondozó 

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

http://www.kpszti.hu/
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BEVEZETÉS A PEDAGÓGUS II. PORTFÓLIÓ ÍRÁSÁBA 

Online előadás és konzultációs lehetőség  
minősítésre készülő pedagógusok számára 

 
A programra a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 

 

Időpont: 2020. október 8. csütörtök 1400 – 1600   
 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

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

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

 

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

A részvétel feltételei:  
 

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

 

A programot vezetik: 
 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 
 

A program felelőse: 
 

Bálint  Erzsébet- pedagógiai szakértő,  mérés-értékelés pedagógiai  terület  
 

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

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

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

Időpont: 2020. október 9. péntek, 1300 – 1530 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,
- a képzés létszámkorlátos, 40 főt tudunk fogadni.

A rendezvény programja: 

Szépség és kihívás 
Három témakörben: Megmérettetés, felzárkózás és élmény 

1200 – 1300  Bejelentkezés a Google Meet felületre 

1300 – 1345  A szövegértési, szövegalkotási és helyesírási nehézséggel küzdő diákok fejlesztése 
magyarórán és a digitális oktatásban 

Előadó: DÓCZI VERONIKA 
Prizma Általános Iskola és Óvoda, EGyMI Utazó Gyógypedagógiai 
Hálózat 

1400 – 1445  Felkészülés a központi felvételire 
Előadó: DR. KRESCHKA JÁNOS FRIGYESNÉ 

Máriaremetei-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola 

1445 – 1500 szünet 

1500 – 1545  „ A mese gyógyír, a mese játék, a mese csoda, a mese hit, a mese lélek. Mosoly 
mindenki lelkére” – A mese fontossága, hogyan hozzuk közelebb hozzá 
tanítványainkat? 

Előadó: CSERNIK SZENDE 
Székely mesemondó 

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

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: RÁDINÉ ERDÉLYI MÁRIA  tantárgygondozó 

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

http://www.kpszti.hu/
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Középiskolai matematikatanárok szakmai  napja 

Időpont: 2020. október 9.  péntek, 1300 – 1530 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,
- a képzés létszámkorlátos, 40  főt tudunk fogadni.

A rendezvény programja: 
1200 – 1300 Bejelentkezés a Google Meet felületre 
1300 – 1345 Helyi tanterv a 9. évfolyamon 

Előadó: DR. HORVÁTH ESZTER 
Kempelen Farkas Gimnázium 

1345 – 1430 Algebra és számelmélet 
Előadó: KÁLMÁN GYÖRGYI 

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium 

1430 – 1445 szünet 

1445 – 1530 Játékos feladatok a digitális oktatásban 
Előadó : TOLNAI JUDIT 

Kempelen Farkas Gimnázium 

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

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési napot vezeti: DR. HORVÁTH ESZTER  tantárgygondozó 

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

http://www.kpszti.hu/
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Középiskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése 
Időpont: 2020. október 13. kedd, 1400 – 1630 óra 

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

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,

A rendezvény programja: 

1330 – 1400  Bejelentkezés a Google Meet-be 
1400 – 1445  Módosított NAT, új történelem kerettanterv 

Előadó: DR. NÁNAY MIHÁLY 
az Óbudai Árpád Gimnázium tanára, a Történelemoktatók Szakmai 
Egyesületének elnöke 

1445 – 1500  szünet 

1500 – 1630  Távoktatásban felhasználható alkalmazások és gyűjtemények történelemből. 
Előadók: FEKETE BÁLINT és MARÓTI ZSOLT VIKTOR 

az Orchidea Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium, illetve az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 
tanárai, az ujkor.hu oktatási rovatának gazdái  

A képzés 3 * 45 perces kontakt órából és 2* 45 percnyi egyéni munkából áll az alábbi két 
témában, amelyek közül az egyiket ki kell választani és a megjelölt határidőig a 

gianone@katped.hu-ra elküldeni. 

1. Nyolc kérdés megfogalmazása az előadó számára a módosított NAT történelem fejezete és az
új történelem kerettanterv alapján. (Határidő: október 9. péntek 1300)

2. A képzés második felében bemutatott alkalmazások egyikében feladat készítése vagy a
bemutatott alkalmazások és gyűjtemények egyikéről 10-15 soros vélemény írása egy
képernyőképpel. (Határidő: október 20. kedd 1300)

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: DR. GIANONE ANDRÁS  tantárgygondozó 

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

http://www.kpszti.hu/
http://www.kpszti.hu/
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Általános iskolai rajztanárok szaktárgyi továbbképzése 

Időpont: 2020. október 14. szerda, 1400 – 1630 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,
- a képzés létszámkorlátos, 40 főt tudunk fogadni.

A rendezvény programja: 

1300 -1400 Bejelentkezés a Google Meet felületre 
1400-1445 „Feladat- és képgyűjtemények szerepe, felhasználása a tervezés és az  alkotó-

folyamatok irányítása során” 
 Előadó: ZELE JÁNOS művészetpedagógiai szakértő 

1445-1530 „A lakáskultúra tanítása: történetiség, tanulói feladatok”   
Előadó: MERÉNYI GYÖRGY művészettörténész, művészeti szakíró 

1530-1545  szünet 

1545-1630 „A vizuális kultúra tantárgy a 2020-as NAT felsőtagozatos/algimnáziumi 
kerettantervében” 
Előadó: SOMODY BEÁTA művésztanár, textilművész, a MROE elnöke 

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 az online-konferencia előadásaihoz kapcsolódó rövid feladatok (pl. 
műelemzés, feladatleírás, gyüjtés...) teljesítése után van módunk kiállítani. A feladatokat tíz napon 
belül kérjük a vizkult.kapi@gmail.com   email-címre elküldeni! (Az igazolást ezután küldjük el.) 

A konferenciát SZALAY JÓZSEF tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a katolikus iskolák pedagógusait. 

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 03 
E-mail címe:
szeker.borbala@katped.hu

http://www.katped.hu/
http://www.katped.hu/
mailto:szalayj@gmail.com
mailto:szalayj@gmail.com
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FELKÉSZÜLÉS A MESTERPEDAGÓGUS MINŐSÍTÉSRE  
 

Online előadás és konzultációs lehetőség  

mesterpedagógus minősítésre készülő pedagógusok számára 
 

A programra a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 
 

Időpont: 2020. október 15. csütörtök 1400 – 1700    

 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

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

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

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

kérdéseikre is válaszoljunk és igény esetén szaktanácsadói támogatást nyújtsunk. 

 

Az előadás (2x45 perc) témái: 
 

• A mesterpedagógus kompetenciái 

• A mesterpedagógus tevékenységei 

• A minősítés folyamata, dokumentumai 

• Értékelés az eljárás során 

• Szakértői, szaktanácsadói tevékenység  

• A mesterprogram megújítása 

 

Konzultációs lehetőség (2x45 perc):  
 

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

résztvevők. A programot követően mesterminősítésben jártas szaktanácsadók bevonásával biztosítunk 

lehetőséget online személyes konzultációra egy későbbi, egyénileg egyeztetett időpontban.    

 

A részvétel feltételei:  
 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 

• fülhallgató 

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

A programot vezetik: 
 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói  
 

A program felelőse: 
 

Bálint  Erzsébet- pedagógiai szakértő,  mérés -értékelés pedagógiai  terület  

 

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

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

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

 

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

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

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
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Internetbiztonság 
A képzési napot ajánljuk minden általános- és középiskolai pedagógus (tanár és tanító) és minden 

érdeklődő számára. 

Időpont: 2020. október 16. péntek, 1330 – 1700 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,
- a képzés létszámkorlátos, 25 főt tudunk fogadni.

A rendezvény programja: 

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

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

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

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

• Digitális házirend és egy egészséges digitális környezet kialakítása (digitális diéta,
digitális detox, FOMO, képernyőidő, digitális képességfejlesztés)

• Kérdések, jó gyakorlatok bemutatása és megosztása, szak-és szépirodalom
megismerése.

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

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

Alapítvány önkéntes gyerekjogásza. 2009-től szakértő tréner az EU Biztonságos Internet Programjában. 
Közben szünet: 
kb. 1500–1530 óra 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: SZENTES JUDIT tantárgygondozó 

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

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

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

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

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

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

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

- a képzés létszámkorlátos, 15 főt tudunk fogadni.

Téma: 
Lelki immunitásunk 

Kihívások egy megváltozott helyzetben 

A foglalkozás leírása: 
Szupervíziós alkalmunkon a következő kérdésekkel, témákkal foglalkozunk: 
Mit tanultam a karantén időszakban? Ezt hogyan építem bele a munkámba?  
Hogyan őrzöm meg lelki stabilitásomat a megváltozott körülmények között? 
Hogyan maradok hatékony?? 

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

KOVÁCS GÁBOR
Vezetők: 

ZSUPÁN PÉTER
tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, 

erőszakmentes kommunikációs társtréner 
tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, 

tréner, pszichodramatista 

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

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

kiállítani. 
A konferenciát SZENTES JUDIT tantárgygondozó vezeti. 

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

http://www.katped.hu/
http://www.katped.hu/
mailto:szentes@katped.hu
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Általános iskolai némettanárok szakmai képzése 

Förderung der kommunikativen Kompetenzen mit Hilfe des 
Dramaunterrichts 

Időpont: 2020. október 20. kedd, 1400 – 1630 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,
- a képzés létszámkorlátos, 40 főt tudunk fogadni.

A rendezvény programja: 

1300 – 1400 Bejelentkezés a Google Meet felületre 

1400 – 1445 Bevezető előadás 

1445 – 1500 szünet 

1500 – 1630 Interaktív foglalkozás 

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

Az előadás beadandó feladata: Tematikus terv ( 4-5 órára) és egy óraterv készítése megadott 
szempontok szerint. 

A képzési napot vezeti: KUSZMANN NÓRA  
Óvónő, tanítónő, drámapedagógus, a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német 

Nemzetiségi Általános Iskola 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: PINTÉR ANASZTÁZIA  tantárgygondozó 

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

http://www.kpszti.hu/
http://www.kpszti.hu/
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 Kémiatanárok szaktárgyi képzése 

Időpont: 2020. október 21. szerda, 1200 – 1430 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,
- a képzés létszámkorlátos, 40 főt tudunk fogadni.

A rendezvény programja: 

1100 – 1200 Bejelentkezés a Google Meet felületre 

1200 – 1330 Digitális kémia  - elméletek, jó gyakorlatok, alkalmazások ismertetése 

1330 – 1345 szünet 

1345 – 1430 Digitális kémia – gyakoroljunk közösen 

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

A képzési napot vezeti: MÉSZÁROSNÉ BOHUSS ILDIKÓ   ÉS REISCHLNÉ RAJZÓ ZSUZSANNA
Az Egyetemi Katolikus Gimnázium tanárai 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: MÉSZÁROSNÉ BOHUSS ILDIKÓ  tantárgygondozó 

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

http://www.kpszti.hu/
http://www.kpszti.hu/
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A  s t r e s s z  é s  é n  –  w o r k s h o p  t a n á r o k  s z á m á r a

A képzési napot ajánljuk az általános és középiskolákban tanító tanárok és minden érdeklődő 
számára. 

Időpont: 2020. október 21. szerda, 1400 – 1630 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

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

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

Téma: 

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

Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a workshopon, miközben lehetőséget teremtünk arra, hogy ki-ki 
felülvizsgálja a számára legfontosabb stressztényezők szerepét és a benne rejlő lehetőségeket az 
életében. 

Az workshopon előadás, egyéni és kiscsoportos munka váltogatják egymást, a jelentkezők aktív 
részvételére számítunk.  
A képzés 3 * 45 perces kontakt órából és a képzés során kiadott 2 * 45 percnyi egyéni 
munkából áll. A 3 órás Zoomos workshophoz kérjük, hogy fülhallgatóval, mikrofonnal és 
kamerával kapcsolódjanak be a résztvevők a képzésbe. 
Az egyéni munka megvalósítását és számonkérését a tréner a képzési napon egyezteti a 
résztvevőkkel. 

A műhely vezetője: 
FORIÁN- SZABÓ KINGA 

középiskolai tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, tréner és csoportcoach 

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

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

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

http://www.kpszti.hu/
http://www.kpszti.hu/
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 Általános iskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése 

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

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,
- a képzés létszámkorlátos, 40 főt tudunk fogadni.

A rendezvény programja: 

1300 – 1400 Bejelentkezés a Google Meet felületre 

1400 – 1445 Magyar vonatkozású történelmi különlegességek orosz 
közgyűjteményekben 

Előadó: PROF..DR. PANDULA ATTILA  egyetemi tanár - ELTE 
1445 – 1530 Egy katolikus plébános kálváriája az egyházi iskolák államosítása 

idején, 1948-ban 
Előadó: GÖRBE LÁSZLÓ SchP. Plébános, nyug. gimn. igazgató 

1530 – 1545 szünet 

1545 – 1630 Digitális lehetőségek a történelemtanításban 
Előadó: KOZICZ JÁNOS tantárgygondozó 

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

A képzési napot vezeti: KOZICZ JÁNOS tantárgygondozó 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

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

http://www.kpszti.hu/
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Általános iskolai testnevelő tanárok (5-8.o.) szaktárgyi 
képzése 

Időpont: 2020. november 5. csütörtök, 900 – 1130 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,
- a képzés létszámkorlátos, 40 főt tudunk fogadni.

A rendezvény programja: 

800 – 900 Bejelentkezés a Google Meet felületre, a szakmai nap megnyitása 

900 – 1030 A testnevelő tanár minősítő eljárásának sajátosságai és elvárásai a 
minősítő szemszögéből  /Portfólió, óralátogatás, és PPT kritériumai/ 

Előadó: GÁSPÁRNÉ KOLOZS JULIANNA testnevelő mestertanár, közoktatási 
szakértő, tanfelügyelő, Gödöllői Szent Imre Katolikus Általános Iskola 

1030 – 1045 Szünet 

1045 – 1130  Kommunikációs nehézségek a testnevelés órán, az együttműködő 
kommunikáció lehetőségei, mi rejlik az ellenállás mögött? 

Előadó: MAGÓ KINGA testnevelés szaktanácsadó, mestertanár, mentálhigiénés 
szakember, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Budapest 

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

A képzési napot vezeti: BALÁZSNÉ BARAKSÓ ÉVA CSILLA   tantárgygondozó 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

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

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

Középiskolai testnevelő tanárok szaktárgyi képzése 

Időpont: 2020. november 5. csütörtök, 900 – 1130 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,
- a képzés létszámkorlátos, 40 főt tudunk fogadni.

A rendezvény programja: 

800    –   900 Bejelentkezés a Google Meet felületre 

900 – 1030 A testnevelő tanár minősítő eljárásának sajátosságai és elvárásai a 
minősítő szemszögéből. (Portfólió, óralátogatás, és ppt. kritériumai) 

Előadó: SCHULEK DÁVID szakértő, testnevelő mestertanár, 
 Ciszterci Szent Imre Gimnázium Budapest   

1030 – 1045 szünet 

1045 – 1130  Az emelt érettségi feladatainak buktatói az érettségiztető tanár 
szemszögéből. Hogyan készítsük fel diákjainkat az emelt testnevelés 
érettségire?  

Előadó: FARKASNÉ BOCSKOR ANIKÓ testnevelés szaktanácsadó, mestertanár, 
 emelt érettségiztető, Ciszterci Nagy Lajos Gimnázium Pécs 

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

A képzési napot vezeti: MAGÓ KINGA tantárgygondozó szaktanácsadó 
. 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

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

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

Digitális tanulói alkotások – 
az alkotómunka és értékelése, mint tanulási folyamat 

A képzési napot ajánljuk minden  középiskolai nyelvtanár számára. 

Időpont: 2020. november 6. péntek, 1400 – 1630 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,
- a képzés létszámkorlátos, 20 főt tudunk fogadni.

A rendezvény programja: 

1300 – 1400 Bejelentkezés a Google Meet felületre 
1400 – 1530  A digitális alkotások a tanulás szolgálatában – 

Azt, hogy mit tanultak meg a tanulók, klasszikusan tesztekkel, dolgozatokkal, "számonkéréssel" 
értékelik a pedagógusok, ennek a műhelymunkának a célja egy másik irány bemutatása. A 
tanulóink produktumokon keresztül is bemutathatják a tanultakat, ezek készítése közben pedig 
fontos készségek fejlődnek. Az internet számos olyan ingyenes alkalmazást kínál, amely lehetővé 
teszi változatos alkotások létrehozását és publikálását is. 

1530 – 1545 szünet 
1545 – 1630  A digitális alkotások pedagógiai értékelése – az értéktáblák 

A digitális alkotásoknál az értékelés szempontjait, a minőségi munka kritériumait fontos előre 
megbeszélni és lefektetni, ezt elősegítendő a műhelymunka résztvevői az ún. értékelőtáblák 
kialakításához is kapnak segédanyagokat. 

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

Az előadást vezeti:  DR. TÓTH-MÓZER SZILVIA  
egyetemi oktató, IKT módszertani szakértő. Az előadó jó ismerője és tanítója az IKT eszközök iskolában történő 

használatának, valamint az on-line kurzusok módszertanának. 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: LÁSZLÓ TÍMEA tantárgygondozó 

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

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

Digitális átállás – lehetőségek az ének-zene órákon 
 

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

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

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

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím, 
 

A rendezvény programja:  
 

1230 – 1330 Bejelentkezés a Google Meet felületre 
 

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

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

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

 
1500 – 1715  Online tartalmak használata az ének-zene órán 

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

 
A képzés online, 5 * 45 perces órából áll.  
 

A képzési napot vezeti: MÉSZÁROS BÉLA 
 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: dr.TASNÁDINÉ HAJDU ÁGNES tantárgygondozó  
 

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

 

http://www.kpszti.hu/
http://www.kpszti.hu/
http://www.kahoot.com/
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M e g h í v ó 
Értékek és teremtésvédelem – szakmai nap 

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

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

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

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

Műhely témája: 

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

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

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

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

A műhelyt vezetik: 
SZENTES JUDIT és SZONTHÁG KATALIN 

a Katolikus Pedagógiai Intézet szakértői, trénerek 

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

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

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

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

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

Általános iskolai fizikatanárok szaktárgyi képzése 

Időpont: 2020. november 13. péntek, 1400 – 1630 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,

A rendezvény programja: 

1300 – 1400 Bejelentkezés a Google Meet felületre 
1400 – 1445 A reál – természettudományos képzés az új kerettantervben – együtt gondolkodás 

1445 – 1530 A helyi tantervkészítés tapasztalatai 

1530 – 1545 szünet 

1545 – 1630 A kísérletezés központi szerepének biztosítása a fizika tanításában a 7 -8. 
évfolyamon 
Előadó: CSIZY JUDIT fizikatanár 
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 

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

A képzési nap előadásait tartja: JUHÁSZ ANDRÁS  tantárgygondozó 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

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

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


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

M e g h í v ó

A könyvtárpedagógia lehetőségei az új tantervben 
A képzési napot ajánljuk minden könyvtárostanár számára. 

Időpont: 2020. november 17. kedd, 1400 – 1630 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,
- a képzés létszámkorlátos, 30 főt tudunk fogadni.

A rendezvény programja:  

1400 – 1445  Változások a NAT-ban 

1445 – 1530 Felkészülés a könyvtárostanári minősítésre 

1530 – 1545 szünet 

1545 – 1630  Leltározási feladatok az iskolai könyvtárban 

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

A képzési nap előadásait tartja: TÓTH VIKTÓRIA  
a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium könyvtárostanára 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: EIGNER JUDIT  tantárgygondozó 

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

http://www.kpszti.hu/
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M e g h í v ó

Középiskolai magyartanárok szaktárgyi képzése- 

Új művek az érettségin 

Időpont: 2020. november 18. szerda, 1400 – 1630 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,
- a képzés létszámkorlátos, 40 főt tudunk fogadni.

A rendezvény programja: 

1300 – 1330 Bejelentkezés a Google Meet felületre 

1330 – 1415 Az emelt szintű érettségire való felkészítés sajátosságai: Kós Károly: 

Varjú nemzetség regénye alapján  

 Előadó:  MIHÁLYI ANIKÓ  a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium magyartanára 

1415 – 1440 egyéni feladat kiadása, elkészítése 
1440 - 1500 beszámoló 
1500 – 1515 szünet 

1515 – 1600 Herczeg Ferenc: Az élet kapuja című regénye alapján 

Előadó:  NÉNYEI PÁL a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium magyartanára 

1600 – 1620 egyéni munka 

1600 – 1640 megbeszélés 

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

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

A képzési nap felelőse: MIHÁLYI ANIKÓ  tantárgygondozó 

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

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

Angoltanárok szaktárgyi képzése 
A képzési napot ajánljuk minden általános és középiskolai angoltanár számára. 

Időpont: 2020. november 19. csütörtök, 1400 – 1630 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,
- a képzés létszámkorlátos, 40  főt tudunk fogadni.

A rendezvény programja: 

1300 – 1400 Bejelentkezés a Google Meet felületre 

1400 – 1530  Organising Our Online Life! 
No matter if it’s distance teaching or teaching at school digital technology can always 
be useful. There is a huge amount of possibilities wich can cause confusion for students 
and teachers as well. The aim of this session is to tidy u pour resources and be more 
effective. 

Előadó: BENEDEK JUDIT 
Szent András Katolikus Általános Iskola – Szentendre 

1530 – 1545 szünet 

1545 – 1630  Online vs Offline 
March 2020 saw a massive change in how we teach, but where do we go from here. 
During the presentation, we will have a look at different options availableto teachers in 
order to introduce blended learning and make English teaching more effective. 

Előadó: SEÁN THOMPSON  
Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 

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

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: SEÁN THOMPSON  tantárgygondozó 

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

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

Középiskolai fizikatanárok szakmai képzése 

Időpont: 2020. november 20. péntek, 1400 – 1630 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,

A rendezvény programja: 

1300 – 1400 Bejelentkezés a Google Meet felületre 

1400 – 1530  A helyi tantervkészítés tapasztalatai. Mire figyeljünk az új helyi 
tantervek elkészítésekor –„kétlépcsős” képzés tervezése a gimnázium 
felső négy évfolyamán 

Előadó: JUHÁSZ ANDRÁS egyetemi oktató 

1530 – 1545 szünet 

1545 – 1630  A fizika és a társtermészettudományok összekapcsolása a helyi 
tantervekben 

- későbbiekben felkért előadók

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

A képzési napot vezeti: JUHÁSZ ANDRÁS  tantárgygondozó 
. 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

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

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


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

M e g h í v ó

Középiskolai rajztanárok szaktárgyi továbbképzése 

Időpont: 2020. november 25. szerda, 1400 – 1630 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,
- a képzés létszámkorlátos, 40 főt tudunk fogadni.

A rendezvény programja: 

1300 -1400 Bejelentkezés a Google Meet felületre 

1400-1445 „Feladat- és képgyűjtemények szaktartalmakhoz, eredménycélokhoz illeszkedő 
paraméterezési lehetőségei” (Érettségire felkészítő feladatbank használata) 
Előadó: ZELE JÁNOS művészetpedagógiai szakértő 

1445-1530 „A nagyvárosi passzázsok:  
a "Párizsi Udvar" háza, anno Belvárosi Takarékpénztár épülete” 
Előadó: MERÉNYI GYÖRGY művészettörténész, művészeti szakíró 

1530-1545 szünet 

1545-1630 „A vizuális kultúra tantárgy a 2020-as NAT gimnáziumi kerettantervében” 

Előadó: SOMODY BEÁTA művésztanár, textilművész, a MROE elnöke 

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 az online-konferencia előadásaihoz kapcsolódó rövid feladatok (pl. 
műelemzés, feladatleírás, gyüjtés...) teljesítése után van módunk kiállítani. A feladatokat tíz napon 
belül kérjük a vizkult.kapi@gmail.com   email-címre elküldeni! (Az igazolást ezután küldjük el.) 

A konferenciát SZALAY JÓZSEF tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk a katolikus iskolák pedagógusait. 

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 03 
E-mail címe:
szeker.borbala@katped.hu

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

P e d a g ó g u s  l e l k i  e g é s z s é g  t á m o g a t á s a
m ű h e l y m u n k a  

A képzési napot ajánljuk valamennyi intézménytípusban dolgozó pedagógus (óvónő, tanító, tanár) 
és minden érdeklődő számára. 

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

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

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

- a képzés létszámkorlátos, 12 főt tudunk fogadni.

Téma: 

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

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

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

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

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

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

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

egyezteti a résztvevőkkel. 

 A műhely vezetője: 
SZENTES JUDIT szaktanácsadó, lelkigondozó 

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

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

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

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

Általános és középiskolai földrajztanárok szaktárgyi képzése  
 

 
Időpont: 2020. december 1. kedd 1000 – 1430 óra 

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

Program: 
10.00 -11.45   21. századi geopolitikai játszma a Perzsa (Arab)-öbölben 

Katar a nagyhatalmak támadásának célkeresztjében 
            11.45 -12.15   ebédszünet 

          12.15 – 14.30 Világpolitikai szituációs játék az előadás kérdéskörében. 

Előadó:  Dr. Bernek Ágnes, a földrajztudomány kandidátusa 
főiskolai tanár, 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.    
  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.  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 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. 
  

Továbbképzésünk szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 
 

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

 

http://www.kpszti.hu/
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M e g h í v ó  

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

5 órás képzés 
 

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

 
 

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

 
A képzés létszámkorlátos, 15 főt tudunk fogadni. 

 
Téma: 

 
85 éve, hogy a stressz fogalma bekerült a köztudatba. De mit lehet róla tudni ma, a 21. század elején?  

Mi az és hogyan hat ránk?  
Mi minden múlik azon, hogyan vélekedünk róla?  
Miként függ össze életminőségünkkel és az érték-vezérelt élettel? 
És mit tehetünk annak érdekében, hogy a benne lévő erőt a javunkra fordítsuk? 

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

 
 A műhely vezetője: 

FORIÁN- SZABÓ KINGA  
 

középiskolai tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, tréner és csoportcoach 
 

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

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

A konferenciát SZENTES JUDIT tantárgygondozó vezeti. 
 A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a 

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

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

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

 

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

Általános iskolai matematikatanárok szaktárgyi képzése 
A képzési napot ajánljuk minden általános iskolai matematikatanár számára. 

Időpont: 2020. december 9. szerda, 1400 – 1630 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

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

- saját névvel regisztrált gmail-es email-cím,
- a képzés létszámkorlátos, 40 főt tudunk fogadni.

A rendezvény programja: 

1300 -1400 Bejelentkezés a Google Meet felületre 
1400 – 1445 Matematika témakörönként: 

 Törtek. Szemléltetés, feladatok, játékok 
1445 – 1450 szünet 

1450 – 1535 Matematika témakörönként: 
Tizedes törtek. Szemléltetés, feladatok, játékok 

1535 – 1545 szünet 

1545 – 1630 Mérés, értékelés matematika órán online és offline- 
 felelés, röpdolgozat, felmérő, témazáró dolgozat, kompetencia mérés.

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

A képzési napot vezetik:  JAKAB ANDREA ÉS SÁGHI CSEPERKE   tantárgygondozók
. 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

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

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

 
 

 
 

A MESTERPÁLYÁZAT VÉDÉSE 
 

Online előadás és konzultációs lehetőség  
mesterpedagógus minősítésre készülő pedagógusok számára 

 
A programra a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 

 

Időpont: 2021. január 21. csütörtök 1400 – 1700 

         
Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 

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

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

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

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

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

A részvétel feltételei:  
 

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

 
A programot vezetik: 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 
 

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

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

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

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

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

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

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

A képzési napot ajánljuk az általános és középiskolákban tanító tanárok és minden érdeklődő 
számára. 

 
 

Időpont: 2021. február 8. hétfő, 1400 – 1630 óra 
Helyszín: Google Meet felületen, online formában megvalósuló 5 órás képzés 

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

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

 
 

Téma: 
 

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

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

A képzés 3 * 45 perces kontakt órából és a képzés során kiadott 2 * 45 percnyi egyéni 
munkából áll. 3 órás Zoomos workshophoz, ezért kérjük a résztvevőket, hogy fülhallgatóval, 

mikrofonnal és kamerával kapcsolódjanak be a képzésbe. 
Az egyéni munka megvalósítását és számonkérését a tréner a képzési napon egyezteti a 

résztvevőkkel. 
 

 A műhely vezetője: 
FORIÁN- SZABÓ KINGA  

 
középiskolai tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, tréner és csoportcoach 

 

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

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

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

 

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

Konfliktusaink és kezelésük 
Konfliktuskezelés – asszertivitás tréning 

 
10 órás képzés  

 
A képzési napot ajánljuk valamennyi intézménytípusban dolgozó pedagógus  

(óvónő, tanító, tanár) és minden érdeklődő számára. 
A képzés létszámkorlátos, 15 főt tudunk fogadni. 

 
Időpont: 2021. február 15. és március 8. hétfő, 1000 – 1430 óra 

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

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

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

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

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

 
 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

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

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

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

 

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

Középiskolai testnevelő tanárok szaktárgyi képzése 
 

Időpont: 2021. február 17. szerda, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

 
A rendezvény programja: 

  
1000 – 1130 Előkészítő küzdőgyakorlatok a mindennapos testnevelés keretében. Hogyan 

használhatók a küzdőgyakorlatok a tartásjavításban? 
Bemutató órát tart: CZEIZING OTTÓ testnevelő tanár, mentor, gyógytestnevelő, 

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Budapest  
 
1130 – 1200  Megbeszélés 
  
1200 – 1230 szünet 

 
1230 – 1400   Hogyan készítsük fel diákjainkat az emelt érettségi küzdősport gyakorlataira? 

 (grundbirkózás, dzsúdó feladatok) Előadó még szervezés alatt.   
 

A képzés megtartása módosulhat a mindenkori járványügyi helyzettől függően. 
 

 
A képzési napot vezeti: MAGÓ KINGA tantárgygondozó szaktanácsadó 

 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

 
 

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

 

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

 
 

 
 

INTÉZKEDÉSI TERV KÉSZÍTÉSE  
 

Online előadás és konzultációs lehetőség  
általános és középiskolai pedagógusok számára 

 
A programra a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 

 

Időpont: 2021. február 24. szerda 1400 – 1600   
     

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

 

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

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

A részvétel feltételei:  
 

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

 

A programot vezetik: 
 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 
 

A program felelőse: 
 

Bálint  Erzsébet- pedagógiai szakértő,  mérés-értékelés pedagógiai  terület  
 

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

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

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

 

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

TEMATIKUS NAP: A TEHETSÉG AZONOSÍTÁSA 
 

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

 
 

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

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

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja, szakmai 
vezető 
 

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

GARAY TÓTH JÁNOS, Magyar Innovációs Szövetség 

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

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

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

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

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

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

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

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 03 
E-mail: szeker.borbala@katped.hu 
 
  

http://www.katped.hu/
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M e g h í v ó 

 
 

TEMATIKUS NAP: A TEHETSÉG AZONOSÍTÁSA 
 
 

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

 
 

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

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

a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnökségi tagja, szakmai 
vezető 
 

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

GARAY TÓTH JÁNOS, Magyar Innovációs Szövetség 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Iskola és Óvodapszichológusok szupervíziós napja – műhelynap  

 
A képzési napot ajánljuk minden intézménytípusunkban dolgozó pszichológus kollégának és 

mentálhigiénés munkát is végző pedagógusnak. 
 

Időpont: 2021. március 1. hétfő, 1000 – 1430 óra 
 

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

 
Téma: 

Biztosan a bizonytalanban – segítői hivatásunk kihívásai 
 

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

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

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

 
 

Vezetők: 
 

Kovács Gábor 
tanácsadó szakpszichológus,  

iskolapszichológus, 
erőszakmentes kommunikációs társtréner 

 

Zsupán Péter 
tanácsadó szakpszichológus,  

iskolapszichológus, 
tréner, pszichodramatista 

 
Közben rövid szünet.   

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

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

kiállítani. 
A konferenciát SZENTES JUDIT tantárgygondozó vezeti. 

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

 
Középiskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése 

 
Katolikus tananyagfejlesztés történelemből, a 9. és 10. osztályos tankönyvek bemutatása. 

 
 

Időpont: 2021.március 9. kedd, 1000 – 1445 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 
 

1000– 1010  Köszöntés  
 
1010 – 1430  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  
 

 
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. 

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

 

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

Felkészülés a fenntarthatósági témahétre a 
teremtésvédelem jegyében 

A képzési napot ajánljuk a 2021-es Fenntarthatósági témahéten résztvevő általános iskolák 
pedagógusai (tanárok és tanítók) és minden érdeklődő számára. 

5 órás képzés 

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

Téma: 

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

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

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

A képzési napot vezeti: 
ALMÁSI ZSUZSANNA

a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
(Pécel) igazgatója, szaktanácsadó 

Közben ebédszünet: 
kb. 1200–1230 óra 

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

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

A konferenciát SZENTES JUDIT tantárgygondozó vezeti. 

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

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

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

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

Általános iskolai matematikatanárok szaktárgyi képzése 
 

A képzési napot ajánljuk minden általános iskolai matematikatanár számára. 
 

Időpont: 2021. március 17. szerda, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A rendezvény programja: 
  

1000 – 1200  Egy hét Worchesterben 
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, gyakorlás sok-sok játékkal 
Előadó: NÉMETH ANNA 
 Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Miskolc 

 
A képzési napot vezetik: SÁGHI CSEPERKE ÉS JAKAB ANDREA  tantárgygondozók 

 
Továbbképzésünk szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

 
 

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

 

http://www.kpszti.hu/
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M e g h í v ó  

Osztályfőnökök továbbképzése 
 

A képzési napot ajánljuk  5 – 12. évf. osztályfőnökök számára. 
 

Időpont: 2021. március 17. szerda, 1000 – 1445 óra 
Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 

1114 Budapest, Villányi út 27. 
 
 

A rendezvény programja: 
  

1000 –  1020 Bemutatkozik az új tantárgygondozó: PERCZEL TAMÁS 
 
1020 – 1045  A szentimrés nevelés sajátosságai 
   Előadó: PERCZEL TAMÁS 
 
1100 – 1240 Miről szóljon az osztályfőnöki óra? Adminisztráció és/vagy közösségépítés 
 A csoportdinamika fejlesztési lehetőségei osztályfőnöki órán. Interaktív foglalkozás 
   Vezeti: KOVÁCS BEATRIX nevelési igazgatóhelyettes 
1240 – 1310 szünet 

 
1310 – 1400  Az 5-6,7-8,9-10,11-12 évfolyamos osztályfőnökök 4 csoportban beszélgetnek 

 egy-egy helyi ofő vezetésével  
– nevelési nehézségek, jó gyakorlatok megosztása 

1415 – 1445 Záró értékelés, ötletek, igényfelmérés a következő tanévre 
. 
 

. 
Továbbképzésünk szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 

 
 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: PERCZEL TAMÁS  tantárgygondozó  
 

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

 

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

 
  

Meghívó  
 

5-14. évfolyamon tanító pedagógusok számára 
 

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEINEK 
ELEMZÉSE, HASZNOSÍTÁSA 

 
című SZAKMAI MŰHELYNAPRA 

 
Időpont: 2021. március 17. 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. 

 
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  

  
Szakmai nap a hon-és népismeret jegyében 

 
Időpont: 2021. március 19.  csütörtök, 1000 – 1430 óra 

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

 
Téma: 

A hon- és népismeret tantárgy új kerettantervi követelményeinek 
feldolgozási lehetőségei  elméleti,  

módszertani és gyakorlati szempontból .   
 

Előadó: 
DR. BAKSA BRIGITTA 

főiskolai tanár 

 

1000–1130 A hon- és népismeret kerettanterv tartalmi változásai  
  Elméleti előadás 
 

 1130–1200 Ebédszünet  
 

 1200–1330 A tantárgy témaköreinek ismeretei és tanulási eredményei 
  Elméleti előadás és módszertani előadás 
  Az új tankönyv bemutatása 
   
 
1340–1425 Tematikus hetek a tanév folyamán 
  Elméleti előadás, gyakorlat 

 

Továbbképzésünk szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 
 

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

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

Tisztelettel meghívjuk a katolikus iskolák pedagógusait. 
 

A helyszín megközelíthető:  
a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal az Oktogonig, 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: Szekér Borbála 
Telefon: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu 
 
 
 

 

http://www.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? 

 

5 órás képzés 
 

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

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

 
Program 

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

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

gyakorlatok, tapasztalatok, további források a segítségnyújtáshoz 
 

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

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

A műhely vezetői:  

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

 

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

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

A konferenciát SZENTES JUDIT tantárgygondozó vezeti. 
 A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a 

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

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

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

 

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

Általános iskolai némettanárok képzési napja 

Differenzierung im Deutschunterricht offline und online. 

A képzési napot ajánljuk minden általános iskolai német tanár  számára. 
 

Időpont: 2021. március 23. kedd, 1000 – 1500 óra 
Helyszín: Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német 

Nemzetiségi Általános Iskola, Budaörs Esze Tamás u. 1. 
 

A rendezvény programja:  
 

 
1000 – 1045  Vendégek fogadása, elméleti előadás – előadó: PINTÉR ANASZTÁZIA tantárgygondozó 
 
1100 – 1145 Bemutató órta  - Diffenzierung offline -  tartja: DIENES RITA tanárnő 

 
1150 – 1235 Bemutató órta  - Diffenzierung online -  tartja: MUKICS DOROTTYA tanárnő 
 
1235 – 1330   Ebédszünet 
 
1330 – 1500 Workshop 
 
 
 

A képzési nap előadói 
 a budaörsi Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola tanárai 

 
Továbbképzésünk szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 
 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: PINTÉR ANASZTÁZIA tantárgygondozó  

Tisztelettel hívjuk az érdeklődőket. 

A helyszín megközelíthető a Kelenföldi pályaudvar/ 4-es metro végállomástól 40B, 88, 88A buszokkal, ill a Széll Kálmán tér felől a 140-es busszal. 

A Templom tér megállótól 3 perc séta. 
 

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

 

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

 
  

Meghívó  
 

általános iskolai pedagógusok számára 
 

DIGITÁLIS KIHÍVÁS – HATÉKONY VÁLASZOK 
 

című  SZAKMAI NAPRA 
 

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

Időpont: 2021. március 24. szerda 1000 – 1430 
 

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

A rendezvény programja: 
 

Online diagnosztizáló és fejlesztési lehetőségek: az eDia és eLea 
 

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

 

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

Eszközigény: Wifi képes saját laptop.  
 

A szakmai napot vezetik: 
 

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

A szakmai nap felelőse:  
 

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

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

rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

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

olvashatók. 

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

Általános iskolai tanítók, rajztanárok, gimnáziumi rajztanárok 
szaktárgyi továbbképzése  

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

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

A rendezvény programja 

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

 
1015-1115 Különbusszal utazás a Nagytétényi Kastélyhoz 

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

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

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

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

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

végén van módunk kiállítani.  

A programot SZALAY JÓZSEF tantárgygondozó vezeti. 
 

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

 

http://www.kpszti.hu/
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M e g h í v ó  

 Általános iskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése 
 
 

Időpont: 2021. március 25.  csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068, Budapest Városligeti fasor 42. 
 
 

A rendezvény programja: 
  

 
1000 – 1100  A reformkor polgári és a szabadságharc hadi zászlói 
   Előadó: PROF..DR. PANDULA ATTILA  egyetemi tanár - ELTE 
1100 – 1200 A magyar Szent Korona 11-szeres hazatérése 
   Előadó: DR.PÁLFFY GÉZA   a MTA tudományos tanácsadója  
 
1200 – 1230 szünet 

 
1230 – 1330  Trianon után. A határon túli magyarság esélyei és jövőjük 

Előadó: : PROF..DR. RAFFAY ERNŐ egyetemi tanár - Károli Gáspár Református 
Egyetem 

1330 - 1430 Huszár virtus az 1848/49-es szabadságharcban 
Előadó: : DR. KEDVES GYULA ezredes, Országgyűlési Múzeum vezető-
főtanácsosa  

 
A képzés megtartása módosulhat a mindenkori járványügyi helyzettől függően 

 
A képzési napot vezeti: KOZICZ JÁNOS tantárgygondozó  

 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

 
 

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

 

http://www.kpszti.hu/
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M e g h í v ó  

Angoltanárok szaktárgyi képzése 
 

A képzési napot ajánljuk minden általános és középiskolai angoltanár számára. 
 

Időpont: 2021. március 25. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A rendezvény programja: 
  

1000 – 1010 Köszöntés 
 
1010 – 1200  Individually we are one drop. Together we are an ocean. 

 (Ryunosuke Satoro).  
 Each member of a team is responsible not only for their own learning but also for helping 
teammates learn, thus creating an atmosphere of achievement. As teachers we all know: 
learning at its best takes place when our learners are lost in the moment, caught up in the 
activity, carried away by the power of the community. In this workshop, together with the 
participants we will try out some hands-on activities that encourage cooperative learning and to 
build communities in the language class. 

  
Előadó: OLÁH SZILVIA 
Károli Gáspár Egyetem 
 

1200 – 1230 szünet 
 

1230 – 1400  “What did you say?”  
How many times did you struggle to understand someone’s accent, a news report or more 
typically a song? Listening skills are crucial to speaking English well, so I’ll be showing 
you not only what to focus on but how to train your brain to comprehend what’s being 
said. Be prepared to practice different accents and even sing…  

 
Előadó: SEÁN THOMPSON  
Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 

1400 – 1430  Aktualitások, kérdések 
 

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

jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: SEÁN THOMPSON  tantárgygondozó 
 

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

 

http://www.kpszti.hu/
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Meghívó 
 

általános és középiskolai pedagógusok számára 
 

A FELADATÍRÁS, TESZTKÉSZÍTÉS ALAPJAI 
DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSEKBEN 

 
című MŰHELYNAPRA 

 
Időpont: 2021. április 8. csütörtök, 1000 –1430 óra 

 

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

A rendezvény programja: 
 

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

 
A szakmai program célja, hogy előadás és gyakorlatorientált műhelymunka keretében megismertessük az 
érdeklődő pedagógusokat a feladatírás alapjaival, a diagnosztikus mérésekben alkalmazható tesztek tartalmi és 
formai követelményeivel. Célunk, hogy a résztvevők megismerjék a különböző feladattípusok sajátosságait, 
képesek legyenek a számonkérésben a megfelelő szintű feladatokat azonosítani, alkalmazni. 
 
Eszközigény: A képzésen elektronikus anyagokat osztunk meg a résztvevőkkel, kérjük, hozzon pendrive-ot. 

 
A szakmai napot vezetik: 

 
A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 

 
A szakmai nap felelőse:  

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

 
 
 

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

 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

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

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

részletesen olvashatók. 

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

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

 
 

5 órás képzés 
 

A képzési napot ajánljuk az általános és középiskolai tanárok és minden érdeklődő számára. 
 
 

Időpont: 2021. április 12. hétfő, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest Városligeti fasor 42. 

A képzés létszámkorlátos, 15 főt tudunk fogadni. 
 

Téma: 
 

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

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

 
 A műhely vezetője: 

FORIÁN- SZABÓ KINGA  
 

középiskolai tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, tréner és csoportcoach 
 

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

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

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

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

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

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

 

http://www.kpszti.hu/
http://www.kpszti.hu/
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 Általános iskolai magyartanárok szaktárgyi képzése 

 
 

Időpont: 2021. április 14. szerda, 1000 – 1500 óra 
Helyszín: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

 
A rendezvény programja: 

 
Mítosz a történelemben, játékban és szórakozásban 

 
Merjük feszegetni a tantárgyi határokat! 

Megtekintenénk, hogy 5. osztályban hogyan dolgozzuk fel az irodalom tankönyvi anyagot, történelemórán ez 
hogyan szerepel, drámapedagógus miként dolgozza fel a témát? Migvizsgáljuk, hogy  kortárs regény témájaként 

miért népszerű a tanulók körében? 
 

 
1000 – 1045  Mítosz a történelem órán 
   Az órát tartja: ERDÉSZNÉ LENCSÉS LAURA 
    történelemtanár 

 
1055 – 1140  Drámapedagógiai foglalkozás 
   Az órát tartja: KÁMÁN ORSOLYA 

drámapedagógus 
1205 – 1215  ebédszünet 
 
1400 – 1445  Kortárs regény a 6.osztályban 
   Az órát tartja: KAUTNIK ANDRÁS  
    magyartanár 
 

 
A képzés megtartása módosulhat a mindenkori járványügyi helyzettől függően 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: RÁDINÉ ERDÉLYI MÁRIA  tantárgygondozó  
 

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

 

http://www.kpszti.hu/
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Új szemlélet a művészetoktatásban 
 

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

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

Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A képzés időtartama: 5 óra 
 

A rendezvény programja:  
 

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

 
     1045 - 1130  Vezetővé válás fogásai 

• Hogyan válhatsz a csoport jó vezetőjévé? 
• Emberekkel dolgozni 

 
     1130– 1215 A közösség szabályai  

• A lelki egység alapja 
• Kimondott és kimondatlan szabályok 
•  

     1215 – 1245 ebédszünet 
 
     1245– 1330 Kórusépítés  

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

 
      1330 - 1430  Szervezési kérdések  
 

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

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

Továbbképzésünk szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 
 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

A képzési nap felelőse: TASNÁDI ÁGNES tantárgygondozó  
 

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

 

http://www.kpszti.hu/
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Középiskolai magyartanárok szaktárgyi képzése 
- az új tankönyvek bemutatása 

 
 
 

Időpont: 2021. április 15. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A rendezvény programja:  
 

1000 - 1010  Rövid köszöntés 
 
1010 – 1415   Katolikus tananyagfejlesztés történelemből, 

 a 9. és 10. osztályos tankönyvek bemutatása. 
Előadók felkérése még folyamatban van. 
 

1200 – 1230   Szünet 
 
1415 – 1430  Aktuális kérdések 
 
 

 
Továbbképzésünk szervezése módosulhat a mindenkori járványügyi helyzetre való tekintettel. 
 
  
 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani, amelyet elektronikusan küldünk el. 

 

 

A képzési nap felelőse: MIHÁLYI ANIKÓ  tantárgygondozó  
 

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

 

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


 

  

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 
 

mesterpedagógus minősítésre készülő pedagógusok számára 
 

a MESTERPÁLYÁZAT VÉDÉSE 
című SZAKMAI MŰHELYNAPRA 

 

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

Időpont: 2021. április 15. csütörtök, 1000 –1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 
 

A rendezvény programja: 
 

Műhelynapot szervezünk azon pedagógusok számára, akik 2020-ban mesterpedagógus minősítésre 
jelentkeztek, bekerültek a 2021. évi minősítési tervbe, és mesterpályázatukat november 25-ig feltöltötték 
az OH informatikai rendszerébe.  

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

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

valamint a mesterprogram megvalósítása szempontjából releváns szakaszainak áttekintése 
• Kérdések és válaszok  
• Tapasztalatmegosztás  
• Ötletek a ppt tartalmi és formai kialakításához  
 
A műhelynap ráépül a 2020. októberében szervezett „Felkészülés a mesterpedagógus minősítésre” c. online 
programra. Azok a pedagógusok, akik ezen a képzésen részt vettek, a jelentkezés során elsőbbséget élveznek, de 
a fennmaradó helyekre várjuk más mesterpedagógus-jelöltek, illetve olyan érdeklődők jelentkezését is, akik 
tervezik a mesterpedagógus fokozat megszerzését. 

 

A szakmai műhelynapot vezetik: 
 

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

 
A szakmai műhelynap felelőse:  

 

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

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

 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

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

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

részletesen olvashatók. 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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Ügyintéző: Szepsi Rita 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 
E-mail címe: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: 2021. április 22. csütörtök 1000 –1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 
 
 

A rendezvény programja: 
 

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

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

 

A szakmai napot vezetik: 
 

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

A szakmai nap felelőse:  
 

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

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

 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

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

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

részletesen olvashatók. 

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


 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | postacím: 1406 Budapest, Pf. 68 
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Ügyintéző: Szepsi Rita 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 
E-mail címe:szepsi.rita@katped.hu 

 
  

Meghívó  
általános és középiskolai pedagógusok számára 

 
 

a BEVEZETÉS A PEDAGÓGUS II. PORTFÓLIÓ ÍRÁSÁBA 

című SZAKMAI NAPRA 
 

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

Időpont: 2021. április 29. csütörtök 1000 — 1430 

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

 

A rendezvény programja: 
 

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

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

 
 
 

A szakmai napot vezetik: 
 

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

A szakmai nap felelőse:  
 

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

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

 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

részletesen olvashatók. 

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