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Meghívó  

általános és középiskolai pedagógusok számára 
 

 

a BEVEZETÉS A PEDAGÓGUS II. PORTFÓLIÓ  ÍRÁSÁBA  

című SZAKMAI NAPRA  
 

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

Választható időpontok: 

2018. október 4. csütörtök, 1000 –1500 óra 

2018. október 18. csütörtök, 1000 –1500 óra 
 

A két időpontban megrendezett szakmai nap azonos tartalmú, jelentkezni csak az egyikre lehet! 
 

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

 

A rendezvény programja: 
 

• Bevezetés, a tanári önkép elemei 

• Portfólió, e-portfólió 

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

• Az e-portfólióba feltöltendő kötelező dokumentumok elemei 

• Reflexiók, szakmai életút értékelése  

• Kérdések, válaszok 

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

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

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

portfóliójuk igényes elkészítésére. 

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

 

A szakmai napot vezetik: 
 

S T E I N E R N É  G Y U R C S Á K  K A T A L I N  I Z A B E L L A -  szaktanácsadó 

S E R S L I  R Ó Z S A -  szaktanácsadó 

K O V Á C S N É  T Ó T H  E R I K A -  szaktanácsadó 
 

 

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  

Középiskolai kémiatanárok szaktárgyi képzése  
Időpont: 2018. október 5. péntek, 1100 – 1600 óra 

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

(Práter u. és Szigony u. sarok) 
 

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

Az egyetem kávéval és pogácsával várja a résztvevőket. 

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

1115– 1220 Ki Mit Tud? 
Hogyan értékeljük a tanulási folyamat szereplőinek munkáját? 
Előadó: BODÓ JÁNOSNÉ kémia-fizika szakos tanár 

   PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

1220– 1325 Okostelefonok használata kémiaórán 
Kahoot és Quizlet 

 Előadó: DR. PETZ ANDREA kémia-matematika szakos tanár 
   Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Pécs 

1325– 1355 Ebédszünet 
Az egyetem szendvicsebéddel vendégeli meg a résztvevőket. 

1355– 1500 Aki eredményes az Irinyi-döntőn, az már akár le is érettségizhet 
A kísérlet, mint kritikus pont az érettségin. 
Új feladatok és gyakorlat az Irinyi János Középiskolai Kémiaversenyen 

 Előadó: NAGY MÁRIA kémia-fizika szakos tanár 
  Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium 

1500–1600 Laborlátogatás 
 

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

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

 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 

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

Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Corvin negyed megállóig, onnan gyalog; Kelenföldről és a Keleti pályaudvarról 4-es metróval a 
Fővám térig, onnan 83-as trolibusszal a Horváth Mihály térig, onnan gyalog; vagy 4-es metróval a Rákóczi térig és onnan hosszabb 

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

részletesen olvashatók. 

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

 
 

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

Könyvtárostanárok szakmai napja 
Időpont: 2018. október 9. kedd, 1000 – 1440 óra 

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

 
 

A rendezvény programja: 

1000– 1010 Köszöntés, nyitó gondolatok 

1010– 1145 Felkészülés a könyvtárostanári minősítő eljárásra. Szabályzók és gyakorlati 
tudnivalók a szaktanácsadói munka tapasztalatai alapján. 
Előadó: SZAKMÁRI KLÁRA ny. könyvtárostanár, szaktanácsadó 
 

1145– 1210 Szünet 

1210 – 1410 Ésszel – kézzel – szívvel. Egy könyvalkotó foglalkozás bemutatása. 
Előadó: BÁLINT ÁGNES  

könyvtáros, biblioterapeuta 

1410– 1430 Kérdések, aktualitások 
 
1430  Zárógondolatok 

 
 

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. EIGNER JUDIT tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 
 
 

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

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

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

 

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

 

Általános iskolai biológiatanárok szaktárgyi képzése 
Időpont: 2018. október 11. csütörtök, 1000 – 1400 óra 
Helyszín: Dinnyési-fertő Természetvédelmi Terület 

 
 

A dinnyési Madárdal tanösvény látogatása  
Találkozó: 10.00-kor Dinnyés vasútállomáson 

 
A terepgyakorlat célja:  

ismerkedés a Dinnyési-fertő élővilágával, módszertani bemutató,  
kedvcsináló egy későbbi látogatáshoz gyermekcsoporttal. 

A terepgyakorlatot vezeti:  
FENYVESI LÁSZLÓ 

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

Vonatindulások oda: 
• 9.17 (Z30 Déli pu.) - 9.57 (Dinnyés) 
• 9.48 (Z30 Székesfehérvár) - 9.55 (Dinnyés) 

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

 
 
 

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

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

 
 

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

részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 

 
 

A továbbképzést LOBMAYER ANDRÁS tantárgygondozó szervezi. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

 
 
 

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

 
 
 

http://www.katped.hu/
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Meghívó  
 

általános és középiskolai pedagógusok számára 
 

a FELKÉSZÜLÉS A MESTERPEDAGÓGUS MINŐSÍTÉSRE  

című SZAKMAI NAPRA  
 

A KÉPZÉS LÉTSZÁMKORLÁTOS! 

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

 

Időpont: 2018. október 11. csütörtök, 1000 –1430 óra 
 

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

A rendezvény programja: 
 

• Bevezetés, a mesterpedagógus kompetenciái 

• A mesterpedagógus tevékenységei 

• A minősítés folyamata, dokumentumai 

• Értékelés az eljárás során 

• Szakértői, szaktanácsadói tevékenység  

• Az összevont minősítési eljárás 

• Kérdések 

 

A képzés célja, hogy előadás és gyakorlati feladatok segítségével megismertessük az érdeklődő pedagógusokat a 

mesterpályázat lényeges elemeivel; a mesterpedagógus kompetenciáival, tevékenységeivel, a minősítés 

folyamatával és dokumentumaival, valamint az értékelési elveivel. Célunk, hogy segítsük a résztvevőket, illetve 

alkalmat adjunk arra, hogy tapasztalataikat megosszák egymással. 

 

A szakmai napot vezetik: 
 

N A G Y N É  B E R N S C H Ü T Z  J U D I T  -  szaktanácsadó 

F A R K A S N É  B O C S K O R  A N I K Ó  -  szaktanácsadó 

T A R N A Y  P É T E R  -  szaktanácsadó 
 

 

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  

Középiskolai biológiatanárok  
szaktárgyi képzése  

Időpont: 2018. október 12. péntek, 1000 – 1500 óra 
Helyszín: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar  

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

A rendezvény programja: 
Az egyetem kávéval és pogácsával várja a résztvevőket. 

1000 – 1015 Bevezető gondolatok 
  DR. IVÁN KRISTÓF dékán 
 PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar  
1015 – 1100 Új lehetőségek, változások, célok a biológia tanításában 
1100 – 1145 Komplex természettudományos szemlélet a biológia oktatásában 
1145 – 1230  Élmény és felfedezés a biológia tanórákon 
1230 – 1300 Ebédszünet 

Az egyetem szendvicsebéddel vendégeli meg a résztvevőket. 

1300 – 1345  Korszerű IKT eszközök alkalmazása a biológia tanórákon 
1345 – 1415  Aktualitások, fórum, tapasztalatok 
1415 – 1500 A PPKE ITK bemutatkozása – laborlátogatás 
 

 
A továbbképzés előadója:   
KLEININGER TAMÁS  

Győr, Czuczor Gergely Bencés Gimnázium 
  
 

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

teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 
 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 
 

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

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

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

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

 
 

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

 

Általános iskolai magyartanárok  
szaktárgyi továbbképzése 

Időpont: 2018. október 16. kedd, 1000 – 1500 óra 
Helyszín: Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium 

Miskolc, Városház tér 6.  
 
 
 

Téma: 
Rabság vagy függőség 

avagy keresztény család a legendák korában és napjainkban 
 

1000–1035 Ráhangolódás a kápolnában 
 
1035–1120 Irodalomóra a 6.b osztályban 
  Tanít: SZEITZNÉ VISKI ERIKA  
   
1130–1215 Irodalomóra a 7.b osztályban 

   Tanít: LANGE PÉTERNÉ 
 

1215–1230 Kávészünet  
 

1230–1300 Óramegbeszélés  
 

1300–1345 Fr. Lóczi Tamás iskolaigazgató bemutatja az intézményt 
 

1345–1400 Séta az ortodox templomba 
    

1400–1500 Vezetés a Szentháromság Görögkeleti Ortodox templomban  
és a Magyar Ortodox Egyházi Múzeumban 

 
 

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

jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 
 

A továbbképzést GERE EDIT tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

 
 

A helyszín megközelíthető: 
Miskolc Tisza pu-ról 1-es vagy 2-es villamossal a Városház tér megállóig;  

a Búza téri buszvégállomástól 1-es busszal a Dózsa György úti megállóig, vagy gyalog  a Centrum megállóig, 
onnan 1-es vagy 2-es villamossal a Városház tér megállóig;  

a Búza térről gyalog kb. 10-15 perc. 
. 

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

 
 
 

http://www.katped.hu/
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Meghívó  
  

5-14. évfolyamon tanító pedagógusok számára 
 

 

AMIT MINDEN TANÁRNAK ÉRDEMES TUDNI   

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL  

című SZAKMAI MŰHELYNAPRA 
 

 

 

Időpont: 2018. október 17. szerda, 1000 –1500 óra 

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

 

 

A rendezvény programja: 
 

 

• Általános ismeretek az Országos kompetenciamérésről (tartalom, módszertan, lebonyolítás).  

• A mérések folyamata; az országos mérések új elemei.  

• A kompetenciamérés eredményei: elemzés, értelmezés (FIT-jelentések, ábrák, grafikonok –  

• alapfogalmak „laikusoknak”).  

• A kompetenciamérések tartalma (feladatlapok; tartalmi keret; megoldókulcs). Online források. 

• Mit tehetünk az eredmények javítása érdekében? Kompetenciafejlesztés az egyes tantárgyak keretében.  
 

Gyakorlati szemléletű szakmai műhelynap bármely érdeklődő pedagógus számára, aki szeretne megismerkedni 

az Országos kompetenciamérés alapjaival: mit és milyen módszerrel mérnek, hogyan lehet értelmezni a 

kompetenciamérésről készülő jelentések ábráit, hogyan értelmezhetjük saját iskolánk jelentését. Olyan 

intézményvezetőknek javasoljuk, hogy delegáljanak pedagógusokat a képzésre, akik szeretnék, ha a 

kompetenciamérés a tantestület közös ügye lenne, és szívesen kapnának támogatást ennek megvalósításához. 
 

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

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

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

 

A szakmai műhelynapot vezetik: 

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

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

 

A szakmai műhelynap felelőse:  

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

 

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

 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

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

részletesen olvashatók. 

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


Ügyintéző: Dr. Mártonné Sárossy Mónika 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 33 

E-mail címe: msarossy@kpszti.hu  
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MEGHÍVÓ 
 

Prezi Next online program alapfokon 

Szakmai képzés tanárok, tanítók számára 

Időpont: 2018. október 18. csütörtök, 1000-1430 óra  

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

Ajánlás 
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek alapfokú számítástechnikai ismeretekkel és 

szeretnének olyan ismeretekhez jutni, amellyel interaktív előadásokat hozhatnak léte. Képzeljünk el egy 

végtelenségig nagyítható vásznat, amelyre elhelyezhetjük képeinket, azokon mindenféle multimédiás 

tartalmainkat, szöveget, képet, videót és a hangot. Majd egy fiktív kamerával, egy előre meghatározott 

úton bejárjuk, megmutatjuk e tartalmakat. A Prezi Next online program ingyenes verziója a sablonok 

használatát, átalakítását teszi lehetővé. Az tud az ingyenes verzióra regisztrálni, akinek van iskolai email 

címe. (Ez köthető az iskola honlapjához, pl. sajátnév@katped.hu a honlap: www.kapted.hu) Ha ilyen nem 

áll rendelkezésre, akkor az 1 hónapos próbaverzióra lehet regisztrálni. 
 

A szakmai napot tartják:  HÜRKECZ GYÖNGYI és VARGA CSABA szaktanácsadók 

A jelentkezés feltételei: - Szükséges előképzettség: 

A jelentkezés feltétele a számítógép legegyszerűbb funkcióinak ismerete és alkalmazása a gyakorlatban: 

• Programok elindítása és bezárása 

• Új dokumentum létrehozása, elmentése. Korábban létrehozott dokumentum megnyitása, dokumentum 

elmentése más néven. A dokumentum bezárása. 

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

szerű kijelölése. Egyszerű másolás, mozgatás. 

• Szöveg egyszerű formátumai: betűméret, betűtípus állítása; félkövér, dőlt formázás.  

-Tárgyi feltételek: 

A képzés során mindenki saját laptopon / számítógépen dolgozik, ezt a jelentkezőknek maguknak kell 

biztosítaniuk, minden alkalommal el kell hozniuk. Fontos, hogy megfelelően ismerjék a képzésre hozott 

laptopot (kellő biztonsággal kezeljék például a billentyűzetet, amely laptopok esetén eltérhet a 

megszokottól) 

Egér legyen csatlakoztatva a géphez. 

A gépet csatlakoztatjuk az internethez, mert a Prezi Next program csak online érhető el. 

A gépen a Google Chrome böngésző legyen telepítve. 
 

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

A továbbképzés a KaPI szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusainak térítésmentes. 

A továbbképzés korlátozott létszámban vehető igénybe. A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A 

létszám feletti jelentkezőket értesítjük.  

Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb 930-kor megjelenni szíveskedjék a pontos kezdés érdekében. A 

számítógépek beállítását 9 óra 30 perckor kezdjük! Aki akadályoztatása miatt nem tud részt venni a 

foglalkozáson, legkésőbb 4 nappal az esedékesség előtt az ügyintézőnél telefonon vagy e-mailben jelezni 

szíveskedjék, hogy a helyébe lépő kollégát értesíthessük a megüresedésről. 

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

továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a 

részvételről csak a képzés teljes időtartamán jelenlévők számára adhatunk ki a szakmai nap végén. 
 

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

tere megállóig, onnan gyalog; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan földalattival a Bajza utca vagy a 

Hősök tere megállóig, onnan gyalog, vagy több gyaloglással a 72-es trolibusszal a Podmaniczky utcától a Dózsa György út 

megállóig; a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig, onnan gyalog; a Kelenföldi 

vasútállomástól 4-es metróval a Keleti pályaudvarig, majd a 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig, 

onnan gyalog. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további 

útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

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

Középiskolai matematikatanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont: 2018. október 19. péntek, 1000 – 1430 óra 

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

(Práter u. és Szigony u. sarok) 
 

A rendezvény programja: 
Tehetséggondozás a matematikában 

Az egyetem kávéval és pogácsával várja a résztvevőket. 

1000–1010 Bevezető gondolatok 
  DR. IVÁN KRISTÓF dékán 
 PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar  

1010–1100 Feladatok a szerencsejátékok területéről 
Előadó: DR. DOBOS SÁNDOR 

  Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

1100–1230 Az analízis fogalmai emelt szintű csoportokban 
  (A differenciálszámítás és az integrálszámítás alkalmazásai) 
 Előadó: MAGYAR ZSOLT   
  Szent István Gimnázium  

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

1300–1430 Válogatott feladatok szakköri foglalkozásokra 
 (Arányos következtetések, százalékszámítás; Szakköri feladatok 10. évfolyamon)  
 Előadó: DR. HORVÁTH ESZTER 
  Kempelen Farkas Gimnázium 
 

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

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

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

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

pályaudvartól 3-as metróval a Corvin negyed megállóig, onnan gyalog; Kelenföldről és a Keleti pályaudvarról 4-es metróval a Fővám térig, 
onnan 83-as trolibusszal a Horváth Mihály térig, onnan gyalog; vagy 4-es metróval a Rákóczi térig és onnan hosszabb sétával gyalog.  

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

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

 
 

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

általános és középiskolai pedagógusok számára 
 

 

 

a „STRESSZ, MEGKÜZDÉS, REZILIENCIA”  

című  TRÉNINGRE  
 

A KÉPZÉS LÉTSZÁMKORLÁTOS! A szakmai napra 18 főt tudunk fogadni, a jelentkezés sorrendjében. 
 

 
 

 

Időpont: 2018. október 19. péntek, 1000 –1430 óra 

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

 

A rendezvény programja: 
 

„A reziliencia mind az egyén mind a szervezet szintjén azt a képességet jelenti, hogy külső-belső környezeti 

hatásokra képes a szerkezetét, a működését maradandó (visszafordíthatatlan) károsodás nélkül megtartani. 

Egyfajta megküzdési mód, ellenálló képesség. Erős, leginkább rugalmas biológiai és pszichés immunrendszert 

jelent.  

A képesség fejleszthető és nemcsak súlyos krízishelyzetekben, hanem a napi stressz, konfliktus hatásokkal való 

megküzdésben is szerepet tölt be. A hangsúly a megküzdésen az erőforrások mozgósításán, a cél követésén van, 

és nem a kiszolgáltatottságon vagy sodródáson.  

Jelenti ez a helyzetekből való felállás „képességét” a saját belső erőforrások mobilizálást.  

Az egyén szintjén a komplex személyiségfejlődésről is szól, a szervezet szintjén több kutatás foglalkozik vele, 

hogy melyek azok a dimenziók, jellemzők mind a vezetés, mind a szervezet egyéb jellemzői mentén, amelyek az 

egyes szervezeteket ellenállóvá teszik. Az egyén szintjén szoros kapcsolatban áll a érzelmi intelligenciával, illetve 

a kiégés elkerülésével- pozitív pszichológiai megközelítéssel. A szervezet szintjén pedig a korábban egészséges 

és beteg szervezet jellemzőivel, valamint a tanulószervezet alapelveivel.” 
 

 

 

 

A tréninget tartja: 
 

S Z A B Ó  G Y Ő Z Ő N É -  Coach, pszichológus, tréner, pedagógus 
 

 

 

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

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

 

 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

 

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

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

pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK 

Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlatok részletesen olvashatók. 

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

 

5-14. évfolyamon tanító pedagógusok számára 

 

a MÉRŐFELADATOK, FEJLESZTŐFELADATOK AZ OKTATÁSBAN  

című SZAKMAI NAPRA  

 

Időpont: 2018. október 24. szerda, 1000 –1430 óra 

 

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

 

 

A rendezvény programja: 
 

• Feladattipológia; mérési követelmények 

• A mérésben alkalmazott feladattipológiák 

• A fejlesztésben alkalmazható feladattipológiák 

• Hogyan készítsünk mérőfeladatokat? 

• Hogyan készítsünk fejlesztőfeladatokat?   

• Mi a különbség: fejlesztő- és mérőfeladatok; vizsgafeladatok és osztálytermi mérésben használt feladatok 

között? 

 

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

pedagógusokat a mérésben és a fejlesztésben alkalmazható feladattipológiákkal, a mérő- és fejlesztőfeladatok 

közötti különbségekkel, a mérő- és fejlesztőfeladatok készítésének alapjaival. Célunk, hogy a résztvevők jó 

minőségű, a céljaiknak megfelelő fejlesztőfeladatokat tudjanak készíteni, illetve hogy a mérőeszközeiket a 

tanítási célok szolgálatába tudják állítani. 

 

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

 

A szakmai nap felelőse és a szakmai napot vezeti: 
 

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

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

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

 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

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

részletesen olvashatók. 

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


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

1-6. évfolyamon tanító némettanárok  
szaktárgyi képzése  

Időpont: 2018. október 24. szerda, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

 

Téma: 

Schreibförderung - von den Anfängen bis zum kreativen Schreiben 
 

 
 
 

Előadó:  
Dorothee Lehr-Balló, M. A. 

lektor 
ELTE-TÓK 

Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék 
Német Szakcsoport 

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

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

 

A konferenciát NÉMETHNÉ GÁLVÖLGYI MÁRIA tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

 
 

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

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

részletesen olvashatók. 
 

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

általános és középiskolai pedagógusok számára 

 

a BIBLIODRÁMA ÉS DRÁMAPEDAGÓGIA  

 – módszertani börze saját élményen keresztül  

című drámapedagógiai SZAKMAI NAPRA 
 

 

Időpont: 2018. október 25. csütörtök, 1000 –1430 óra 

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

 

A rendezvény programja: 
 

„A résztvevőket egy viszonylag új műfajjal, a bibliodrámával ismertetjük meg. A módszer lényege, hogy a bibliai 

szövegekkel, történetekkel úgy dolgozunk, hogy játékba visszük őket, dramatikusan eljátsszuk azokat. Ezáltal a 

sokszor jól ismert elbeszélések új fénytörésbe kerülhetnek annak a révén, hogy belebújunk a szereplők érzéseibe, 

átéljük kapcsolataikat, magunkra vesszük gondjaikat, megtapasztaljuk kapcsolati nehézségeiket. És 

természetesen lehetőségünk nyílik arra is, hogy megéljük a transzcendenssel való viszonyukat, az Istennel való 

kapcsolatukat.  

Arra törekszünk, hogy a bibliodráma eszköztárából olyan elemeket mutassunk meg, amelyek színesíthetik a 

pedagógiai munkát. Egy részük kapcsolódhat a drámapedagógusi tapasztalatokhoz, hiszen a két műfaj nem áll 

távol egymástól. Reméljük, hogy két vonalon, mind a személyes átélés, mind a szakmai töltekezés szálán 

gazdagodnak majd a résztvevők.” 

 

A szakmai napot vezetik: 

 

N Y Á R Y  P É T E R -  Könyvtáros, családgondozó, mentálhigiénés szakember, lelkigondozó, hittanár. Pszichodramatista, 

bibliodramatista. 2002 óta szabadfoglalkozásúként, elsősorban segítő szakembereknek készségtárgyakat oktat. 

Bibliodráma kiképzőként Magyarországon és Erdélyben vezetett csoportokat. A bibliodráma tárgykörében 

több könyvnek és folyóiratszámnak szerkesztője és szerzője. 

T A T A I  K L Á R A -   Közgazdász, teológus, mentálhigiénés szakember. Pszichodráma és bibliodráma vezetőként önismereti és 

sajátélményű csoportokat illetve lelkigyakorlatokat vezet. Egyéni kliensekkel mentálhigiénés segítő 

beszélgetéseket és lelkigondozást végez. 

 
 

 

 

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

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

 

 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

 

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

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

pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK 

Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlatok részletesen olvashatók. 

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

5-14. évfolyamon tanító pedagógusok számára 
 

 

az INTÉZKEDÉSI TERV KÉSZÍTÉSE  

című SZAKMAI MŰHELYNAPRA 
 

 

Időpont: 2018. október 25. csütörtök, 1000 –1500 óra 

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

 

A rendezvény programja: 
 

 

• Az intézkedési terv általános elemei 

• Az Intézkedési terv alapjai: országos kompetenciamérés, önértékelés, egyéb intézményi célok 

• Törvényi háttér 

• Intézkedési terv minta megismerése, közös gondolkodás az egyes elemekről 

• Intézkedési terv részeinek kidolgozása 

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

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

készítéséhez, és a résztvevők gyakorlatot szerezhessenek az intézkedési terv egyes részeinek kidolgozásában. 

Célunk az intézményvezetés támogatása az intézményi mérések (kompetenciamérés, önértékelés stb.) 

eredményeire épülő fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában. A nevelőtestületben az intézkedési terv 

készítésével megbízott pedagógusok munkáját is segíthetik, ha delegálják őket a képzésre. 

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

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

 

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

 

A szakmai műhelynapot vezetik: 
 

S T E I N E R N É  G Y U R C S Á K  K A T A L I N  -  szaktanácsadó 

N É M E T H  L Á S Z L Ó -  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/


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

Középiskolai magyartanárok szaktárgyi képzése  
Időpont: 2018. október 26. péntek, 1000 – 1445 óra 
Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 

1114 budapest, Villányi út 27. 
 

Téma: 

Közelítések Shakespeare Hamletjéhez 
 

1000–1005 Köszöntés, ráhangolódás  

1005–1050 Bemutatóóra 
   Tanít: SZŐNYI GERGELY magyartanár  
  Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 

1050 - 1055 Szünet  

1055 - 1130 Az órán látottak megbeszélése  
Vezeti: MIHÁLYI ANIKÓ 

1130–1200 Szünet 

1200–1300 A Hamlet színházi szövegkezelése 
  Előadó: PALKÓNÉ DR. TABI KATALIN 
    Apor Vilmos Katolikus Főiskola Nyelvi és Irodalmi Tanszék 

1300-1310 Szünet 

1310-1440 Adaptáció és értelmezés – Kiss Csaba: Hazatérés Dániából 
  Előadó: DR. FÁBIÁN ANNAMÁRIA 
    ELTE BTK Anglisztika Tanszék  

1440-1445  Zárás 

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

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

 

A továbbképzést MIHÁLYI ANIKÓ tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

Keleti pályaudvartól 4-es metróval a Móricz Zsigmond körtérig, onnan gyalog, vagy 17-es, vagy 61-es villamossal a Tas vezér 
utcáig.. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok 

részletesen olvashatók. 

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

általános és középiskolai pedagógusok számára 
 

 
 

 

A TANULÁSMÓDSZERTAN TANÍTÁSA  

című SZAKMAI NAPRA 
 

 
 

Időpont: 2018. október 26. péntek, 1000 –1430 óra 

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

 

 
 

A rendezvény programja: 
 

 

„Oroszlány Péter (Alternatív Közgazdasági Gimnázium) kidolgozott egy tanulásmódszertani programot, 

melynek célja a pedagógusok felkészítése a tanulás tanítására, a diákok tanuláshoz való viszonyának pozitív 

irányú megváltoztatására, tanulási szokásaik formálására, a tanuláshoz nélkülözhetetlen alapképességeik 

fejlesztésére, saját tanulási módszerük kialakítására.  

A tanulási képességek fejlesztése tantárgyközi feladat, integrálása az iskolák pedagógiai programjába és a 

szaktárgyak tanításának módszertanába valamennyi tanító és szaktanár közös, összehangolt munkája 

eredményeként valósulhat meg.”  

(Kerékgyártó Éva, tanulásmódszertani tréner) 

 

A szakmai nap foglalkozása öt órában e cél megvalósításához kíván segítséget nyújtani, ízelítőt adni a 30 órás, 

akkreditált tanfolyam tartalmából. 
 

 

 

A szakmai napot vezeti: 
 

 

B R U C I  É V A -  Az Oroszlány Péter Módszertani Műhely előadója, trénere. Tanító- német műveltségterületi, valamint filozófia, 

pszichológia, pedagógia, testnevelés szakos tanár. A schwazi Katolikus Paulinum Gimnázium tanára, az innsbrucki 

Leopold-Franzens Egyetem óraadója. Tanulásmódszertani képzések előadója. 

 
 

 

 

 

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

 

 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

 

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

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

pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK 

Utazástervezője, ahol a fenti vagy további útvonalajánlatok részletesen olvashatók. 

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

 

A korai iskola elhagyás megelőzésében résztvevő pedagógusok, 

gyermekvédelmi felelősök, és segítő szakemberek számára 

rendezendő   
1.  műhelynapunkra 

Bármely korosztályt tanító, a téma iránt érdeklődő pedagógus,  

gyermekvédelmi felelős, osztályfőnök, iskola pszichológus,  

iskolai védőnő, iskolai lelkész számára 
 
 

Időpont: 2018. október 26.  péntek, 10.00 -15.00 

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

 
 

A SZAKMAI NAPRÓL 

 

Gyakorlati tapasztalatok az iskolai lemorzsolódás helyzetéről.  Az intézményben rendelkezésre álló  adatok 

feldolgozása,  és  értékelése.   Intézkedési terv. 

 

A pályaorientáció és a lemorzsolódás kapcsolata 

Gyakorlati tapasztalatok- jó gyakorlatok  megosztása  a  lemorzsolódás  csökkentése  érdekében 
 

 

Előadó:Korponai Tamás   
 

 
 

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 Pedagógiai Intézet  

szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusait! 

 
A szakmai nap házigazdája: Tasnádiné Hajdu Ágnes 

 

 

 

 

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

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

Általános iskolai matematikatanárok szaktárgyi képzése   
  

Időpont: 2018. november 6. kedd, 1015 – 1445 óra 
Helyszín: Óbudai Árpád Gimnázium, 
1034 Budapest, Nagyszombat u. 19. 

  
  
 

A rendezvény programja   

1015 – 1030  Gyülekezés az iskola aulájában                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1030 – 1115  Matematikaóra egy hetedikes csoportban 
Tanít: SZÁMADÓ LÁSZLÓ  

Óbudai Árpád Gimnázium  

1130 – 1215  Óramegbeszélés 

1215 – 1245  Szünet 

1245 – 1415  Barangolás kockás papíron felsősökkel 
   Előadó: SZÁMADÓ LÁSZLÓ 

1415 – 1445  Kötetlen beszélgetés 
 
 

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

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

 

A konferenciát PLUZSIK SZILVIA tantárgygondozó vezeti.  

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

 

 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 17-es villamossal a Katinyi mártírok teréig;  

a Keleti pályaudvartól 2-es metróval a Batthyány térig, onnan 19-es, vagy 41-es villamossal a Katinyi mártírok teréig,  
vagy 109-es busszal a Nagyszombat utcáig; a Nyugati pályaudvartól 9-es busszal a Nagyszombat utcáig;  

a Kelenföldi vasútállomásról 19-es villamossal a Katinyi mártírok teréig. 
A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok 

részletesen olvashatók. 
 

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

 
 

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

 

Általános iskolai kémiatanárok szaktárgyi továbbképzése 
Időpont: 2018. november 7. szerda, 1000 – 1430 óra 

Helyszín: Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.  

 

A rendezvény programja 
 

1000–1010 Köszöntés és programismertetés 
SÉDYNÉ ESZTERGÁR KLÁRA intézményvezető 

 
1010–1045 Bevezetés: Montessori Mária munkássága 
   BALOGH ZSUZSANNA és SZEBÉNYI ENIKŐ munkaközösség-vezetők  
   
1100–1145 Bemutatóóra: Természetismeret - 4.c osztályban 

Anyaga: Megfigyeléseink - Mi kell az égéshez? Éghető és éghetetlen anyagok 
   Tanít:  BÉCSI KATALIN tanító 
 

1145–1205 Kávészünet  
 

1205–1250 Bemutatóóra: Kémia - 7.a osztályban  
Anyaga: Kémiai átalakulások – az égés 

   Tanít:  KERTÉSZNÉ MATICSÁK JUDIT kémia szakos tanár 
 

1250–1310 Ebédszünet  
 

1310–1350 Óramegbeszélés, tapasztalatcsere 
   Vezeti: OLÁH GÁBOR PÉTER tantárgygondozó 
 

1350–1430 Eszközbemutató: a Kozmikus nevelés Montessori eszközei 
   Vezeti: SZEBÉNYI ENIKŐ munkaközösség-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 továbbképzést OLÁH GÁBOR PÉTER tantárgygondozó vezeti. 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

 
 

A helyszín megközelíthető: 
a Keleti pályaudvartól 4-es metróval a Bikás park megállóig, majd a 114-es, vagy 213-as busszall a Nyéki Imre Uszda megállóig, onnan gyalog, 

vagy a Keleti pályaudvartól 7-es busszal a Nyírbátor utcáig, onnan több gyaloglással, 
a Déli pályaudvartól 17-es villamossal Albertfalva utca megállóig, onnan gyalog, 

a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák Ferenc térig, onnan a 47-es villamossal az Albertfalva 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: Rajkányi Lajosné 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
E-mail címe: rajkanyi@katped.hu  

 
 
 

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


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

Középiskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése  
Időpont: 2018. november 7. szerda, 1000 – 1445 óra 

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

 
 

A rendezvény programja: 

1000– 1005 Köszöntés 

1005 – 1305 Tevékenységközpontú történelemoktatás 
Előadó: DR. FARKAS KATALIN vezetőtanár 

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium 

1305– 1330 Szünet 

1330 – 1430 Cigányok a történelemben avagy mire helyezzük a hangsúlyt történelemórán 
Előadó: PERNYÉSZ ANITA  

Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 

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, a Deák tértől, ill. az 

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

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

 

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


Ügyintéző: Rajkányi Lajosné 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
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M e g h í v ó   
 

Középiskolai némettanárok szaktárgyi képzése 
Időpont: 2018. november 7. szerda, 1000 – 1435 óra 

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

 
Téma: 

Nyelvvizsgaközpontok bemutatkozása,  
hogy a vége sikerélmény legyen   

 

1000– 1055 BME Nyelvvizsgaközpont 
 Előadó: KONDRIK KRISZTINA nyelvvizsga koordinátor 

 1100– 1155 ELTE Origó Nyelvi Centrum 
 Előadó: SZŰCS MELINDA Oktatási és vizsgafejlesztési igazgatóhelyettes 

1200– 1230 Ebédszünet 

1230– 1325 ECL Nyelvvizsga Központ 
  Előadó: Dr. HUSZTI JUDIT igazgató 

1330– 1425 Corvinus Nyelvvizsgaközpont 
 Előadó: DÖMŐK SZILVIA német nyelvtanár  

1425– 1435 Zárás 

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

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

 
 

A továbbképzést DR. BALOGHNÉ TÓTH IBOLYA tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.  
 
 
 
 

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

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

további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók.  

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


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

Szakmai nap a hon- és népismeret jegyében 
Időpont: 2018. november 8. csütörtök, 1000 – 1425 óra 

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

 
Téma: 

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

 

Előadó: 
DR. BAKSA BRIGITTA 

főiskolai tanár 

 

1000–1130 Család, rokonság, munkamegosztás a családban 
  Elméleti és módszertani előadás 
 

1130–1200 Szünet 
 

1200–1330 Társasmunkák, közösségi munkaalkalmak - a fonó 
  Elméleti előadás 
   Fonási technikák - zsinórfonás 
   Kézműves foglalkozás 
 

1340–1425 Fonóbéli játékok, mesealkalmak 
   Elméleti előadás, gyakorlat 
 

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

 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

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

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

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

Középiskolai informatikatanárok szaktárgyi képzése  
Időpont: 2018. november 9. péntek, 1000 – 1500 óra 

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

(Práter u. és Szigony u. sarok) 
 

A rendezvény programja: 
 

Az egyetem kávéval és pogácsával várja a résztvevőket. 

1000 – 1015 Bevezető gondolatok 
  DR. IVÁN KRISTÓF dékán 
 PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar  
1015– 1120 Hasznos kis egysorosok: ízelítő a unix/linux parancssorából 
Úgy tűnik, a grafikus felületek általánossá válásával teljesen elfelejtkeztünk a parancssor lehetőségeiről. 
Ugyanakkor az ezzel elsajátított készségek fontosak lehetnének más területeken is: akár az sql, akár egy 
programozási nyelv elsajátítása éppen olyan szigorú szintaxist igényel, mint az operációs rendszer 
parancssora. 

Előadó: MADAS PÁL 
  Városmajori Gimnázium 
1120 – 1225 Programozás mobiltelefonon (is) 
A mobiltelefon a diákok számára nélkülözhetetlen és mindig hozzáférhető eszköz. Olyan programokat 
(is) szeretnének írni, amelyek mobiltelefonon futtathatók. Ennek lehetőségeiből adunk ízelítőt. 

 Előadó: DR. FARKASFALVY JUDIT 
  Patrona Hungariae katolikus iskolaközpont 
1225 – 1255 Ebédszünet 

Az egyetem szendvicsebéddel vendégeli meg a résztvevőket. 
1255 – 1400 Bevezetés a reguláris kifejezések használatába 
A reguláris kifejezéseket a programozási nyelvek és az sql is használja, illetve támogatja. A reguláris 
kifejezések legelemibb sajátosságait a száz évvel ezelőtti a Magyar Királyság utolsó helységnévtárának 
alapján mutatjuk be. 
 Előadó: MADAS PÁL 
  Városmajori Gimnázium 
1400 – 1500 Laborlátogatás 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

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

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

Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Corvin negyed megállóig, onnan gyalog; Kelenföldről és a Keleti pályaudvarról 4-es metróval 
a Fővám térig, onnan 83-as trolibusszal a Horváth Mihály térig, onnan gyalog; vagy 4-es metróval a Rákóczi térig és onnan hosszabb 

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

részletesen olvashatók. 

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

 
 

http://www.katped.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Programoz%C3%A1si_nyelv
http://www.bkk.hu/menetrendek/


 

 
 

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

 
 

 

 
 
 

M e g h í v ó  
 

Középiskolai testnevelő tanárok szaktárgyi képzése 
 

Időpont: 2018. november 12. hétfő, 930 – 1400 óra 
Helyszín: Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium 

1024 Budapest, Ady Endre u. 3. 
 

 

A rendezvény programja 

 930 – 1130 Önvédelmi esések oktatása – középpontban a prevenció 
(Szervezési okokból a képzést a szokásosnál korábban kezdjük, reméljük ezzel nem okozunk gondot a Kollégáknak.) 
   Előadó: SZÁNTÓ SZILÁRD szaktanácsadó – testnevelés és sport műveltségterület, 
  vezetőtanár 

1130 – 1200 Szünet 

 
1200 – 1400 A petanque játék alapjai és alkalmazása testnevelés órán 
   Előadó: MARKOLT IMRE testnevelő tanár 
    Szent Angéla Ferences Általános iskola és Gimnázium 
 
 

 
Tekintettel arra, hogy petanque játék bemutatása szabadtéren történik, kérjük, a Kollégákat, hogy 

ennek megfelelő (eső ellen is védő) felszerelést hozzanak magukkal! 
 

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

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

 

A továbbképzést MARKOS JUDIT tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

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

Mechwart ligetig; a Déli pályaudvartól 17-es villamossal, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Mechwart ligetig, a 
Kelenföldi pályaudvarról 4-es metróval a Rákóczi térig, onnan 4-es, 6-os villamossal a Mechwart ligetig. A Mechwart ligettől gyalog 

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

részletesen olvashatók. 
 

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

 
 

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


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

 

 
 

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

 
 

 
 

MEGHÍVÓ 
 

Környezetismeret  
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók, tanárok, osztályfőnökök számára 

 

Időpont: 2018. november 13. kedd, 1000-1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A rendezvény programja: 
 

„Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok.” – Hogyan beszélgessünk a szexualitásról, 
a testi működésekről kisiskolásokkal? 

Hogyan érhetjük el, hogy a gyerekek saját testük szépségét, működésének különlegességét és 
csodálatos voltát megértsék? Hogyan mutathatók be drámapedagógia eszközök segítségével a 

testi folyamatok? 
 

A szakmai napot tartják:  TÖRÖK ORSOLYA pedagógus, 
     öt kamaszgyermek édesanyja, Ciklus-show (lány) foglalkozásvezető 

BOZÓ ANDREA szexuálterapeuta, szociálpedagógus, 
Férfiküldetés (fiú) és Ciklus-show (lány) foglalkozásvezető 
 

A „Ciklus-show” foglalkozásvezetői megosztják tapasztalataikat, ismereteiket. Vallják, hogy a saját test 
értékességének megtapasztalása alapvető fontosságú ahhoz, hogy az egészségünkkel, termékenységünkkel 
és szexualitásunkkal felelősen tudjunk bánni. 

 

1000– 1430 Program: 
 

● Kinek a dolga a felvilágosítás? A szülőé? Az iskoláé? Az interneté? 
● Miért szoktak minket hívni? Mert eljött az ideje - probléma van a gyerekek közt - a wc-ben történik 
valami… Hogyan oldjam meg szülőként, pedagógusként - Valójában mi foglalkoztatja, érdekli a 
gyereket ebben témában? 
● Interaktív bemutató - ahogy mi dolgozunk. Bepillantás a lány és a fiú foglalkozásba. Szituációs 
gyakorlatok a gyerekek eddigi kérdéseinek felhasználásával. Résztvevői kérdések és válaszok őszintén. 

    Közben 1200 – 1230   Szünet 
 

A továbbképzés szervezője: NAGY ILDIKÓ ORSOLYA tantárgygondozó, mesterpedagógus 
 

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

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

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

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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M E G H Í V Ó  
Természetismeret tantárgyat tanító tanárok szakmai napja 

Időpont: 2018. november 13. kedd, 945 – 1415 óra 
Helyszínek: Fővárosi Vízművek Zrt. - Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep,  

 1211 Budapest, Nagy-Duna sor 2. 
 Rizmajer Sörfőzde, XXI. ker. Csepel, Szebeni u. 16. 

 
Program: 

Üzemlátogatások Csepelen 
Egymás után két üzemet látogatunk meg. 

 
1. Fővárosi Vízművek Zrt. - Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 
Találkozó 9.45-kor a 179-es autóbusz Közvágóhíd végállomásán  
(Soroksári úti OBI áruház Kvassay Jenő úti oldala).  
A busz 9.55-kor indul, két megállót megyünk vele, majd gyalog közelítjük meg a szennyvíztisztítót, ahol 
megtekintünk egy prezentációt a telepről, majd körbevezetnek bennünket (kb. 2 óra). Személygépkocsival 
érkezők korlátozott számban (2-3 hely) az intézmény épülete mellett parkolhatnak. 
 
2. Rizmajer Sörfőzde 
A szennyvíztisztítótól a 179-es busszal utazunk tovább Csepel központjába, ahonnan néhány 100 méteres 
sétával érhetjük el a sörfőzdét.  
Rizmajer József, az üzem tulajdonosa fog körbevezetni minket. Betekintést nyerhetünk a sörgyártás 
fázisaiba, majd átsétálunk a közeli Rizmajer Sörházba (fizetős program), ahol mindenki megkóstolhatja a 
kézműves sörkülönlegességeket és akár meg is ebédelhet. Sörkorcsolya gyanánt kapható hamburger, 
melegszendvics, pogácsa, kenyérlángos és sültburgonya (részletek elérhetők a rizmajersor.hu honlapon). 
Hazautazás egyénileg, például Hévvel a Boráros térre.  
Az utazáshoz BKV bérlet, vagy 3 db BKV vonaljegy szükséges (+ a Közvágóhídig való eljutáshoz és 
visszafelé pl. a Boráros tértől való hazautazáshoz szükséges jegyek). 
 
 

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

jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 

A továbbképzést LOBMAYER ANDRÁS tantárgygondozó vezeti 
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

 
 

A találkozás helyszíne megközelíthető: 
a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Kossuth térig, onnan 2-es villamossal; Kelenföld vasútállomástól 4-es 

metróval a Fővám térig, onnan 2-es villamossal; a Nyugati pályaudvartól 4-6-os villamossal, vagy gyalog a Jászai 
Mari térig, onnan 2-es villamossal. A 2-es villamosról a Közvágóhídi végállomásnál kell leszállni. 

A Keleti pályaudvartól a 24-es villamossal a Közvágóhídi végállomásig.  
A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal 

ajánlatok részletesen olvashatók. 
Az utazáshoz átszállójegy ill. napijegy váltható, melyekről a BKK honlapján lehet tájékozódni. 

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

 
 
 

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

Általános iskolai némettanárok szaktárgyi képzése 
Időpont: 2018. november 14. szerda, 1000 –1430 óra 

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

 

 
 

Téma: 
Raus mit der Sprache - aber wie? 

Sprachförderung für jugendliche Lerner 
 
 

Előadó: 
DOROTHEE LEHR-BALLÓ, M.A. 

lektor 
ELTE-TÓK 

Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék  
Német Szakcsoport 

 
 

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

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

A továbbképzést NÉMETHNÉ GÁLVÖLGYI MÁRIA tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.  
 
 
 

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

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

további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók.  

 

 

http://www.katped.hu/
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1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | postacím: 1406 Budapest, Pf. 68 

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

Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe:szepsi.rita@katped.hu 

szepsi.rita@katped.huszepsi.rita@katped.hu 

  

Meghívó  

5-14. évfolyamon tanító pedagógusok számára 

 

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEINEK 

ELEMZÉSE, HASZNOSÍTÁSA  

című SZAKMAI MŰHELYNAPRA 
 

 

Időpont: 2018. november 14. szerda, 1000 –1500 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 
 

A műhelynap célja, hogy segítséget adjunk a tantestületben/nevelőtestületben az Országos kompetenciamérés 

eredményeinek elemzésével megbízott pedagógusok számára: képessé váljanak hozzáértőbben, szakszerűbben 

értelmezni a FIT-jelentéseket, elvégezni az elemzéseket, meghatározni a lehetséges fejlesztési irányokat, 

javaslatokat megfogalmazni az intézményvezetés számára. Lehetőséget szeretnénk adni számukra, hogy az eddigi 

gyakorlatuk során felmerült kérdésekre, problémákra válaszokat kérhessenek és kapjanak. 

 

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

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

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

 

 

A szakmai műhelynapot vezetik: 
 

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

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

 

A szakmai műhelynap felelőse:  
 

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

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

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

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

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

részletesen olvashatók. 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 

E-mail címe:erdelyi.beata@katped.hu 

szepsi.rita@katped.huszepsi.rita@katped.hu 

  

Meghívó  
 

Fejlesztőpedagógusok számára 
 

 

a SERDÜLŐKORI DEVIANCIA  
című SZAKMAI NAPRA  

 

 

A szakmai napot a „Z GENERÁCIÓ”  című tematikus nap keretében rendezzük meg.  
 

 

Időpont: 2018. november 15. csütörtök, 1000 –1435 óra 

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

 
 

A rendezvény programja: 
 

10.00- 10.05 A tematikus nap megnyitása- Barcsák Marianna, intézetvezető 

10.05- 11.35 Z generáció: máshogy gondolkodnak, máshogy tanulnak…máshogy élnek? -plenáris előadás 

Minden generáció kénytelen átélni az utána következők különbözőségét. De senki nem követ 

olyan intenzíven és közelről végig sok-sok egymást követő korcsoportot, mint a pedagógusok. 

Vitathatatlan közhely: változnak az idők. A gyerekek is mások az új kihívások közt.  

Tudunk-e még adni nekik? Tudunk-e közös nyelvet találni? Mi választja el az 1995-2009 közt 

születetteket az előttük járó évjáratoktól, és mi az, ami mégis közös? A mi hibánk, ha nem 

értjük egymást, vagy nekik kéne mozdulni, alakulni a közös élményekért? Kellenek-e speciális 

eszközök a mai fiatalok oktatásához? Miben más a gondolkodásuk, az élményviláguk, a 

kapcsolataik, amit értenünk kell, ha el akarjuk érni őket?  

Egyáltalán: miben kell tanárként rugalmasan alkalmazkodnunk, és mit tekintsünk örök, 

megváltoztathatatlan értéknek a pedagógiánkban? 

Előadó: Csáky-Pallavichini Zsófia 

11.35- 12.05 Szünet 

12.05- 12.55 

 

Az agresszió megelőzését segítő relaxációs jó gyakorlat  

Előadó: Reszeginé Erdélyi Beáta 

13.00 – 14.35 Serdülőkori deviancia 

Több deviáns fiatal van ma, mint korábban? Veszélyeztetettebbek-e a mai kor gyermekei?  

Mielőtt válaszolnánk, végig kell gondolnunk, hogy mit is (kit is) tartunk deviánsnak. 

Deviáns, vagy normatív krízisben lévő az a fiatal, aki gondot okoz a tanítás során.  

Valóban minden pedagógus, társadalmi csoport egyformán gondolkodik és ítéli meg a 

deviáns viselkedést? Előadásomban ezekre a kérdésekre keresem a választ. 

Előadó: K. Németh Margit 

 

 

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
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szepsi.rita@katped.huszepsi.rita@katped.hu 

 
 

 

A szakmai napot vezetik: 
 

 

C S Á K Y - P A L L A V I C H I N I  Z S Ó F I A -  Gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, 

katolikus hittanár, lelkigondozó. 2001 óta dolgozik pszichológusként gyerekekkel és 

serdülőkkel, illetve családjaikkal. 2005 óta a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének 

óraadójaként fejlődéslélektant oktat, 2014 óta az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója. 

K . N É M E T H  M A R G I T  -  klinikai szakpszichológus, kiképző pszichoterapeuta. Az ELTE, a Semmelweis 

Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, a II. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat 

vezetője. 

R E S Z E G I N É  E R D É L Y I  B E Á T A - tanító, fejlesztőpedagógus 

 

 
 

A szakmai nap felelőse:  
 

R E S Z E G I N É  E R D É L Y I  B E Á T A  –  pedagógiai előadó, szaktanácsadó, 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 jelen lévők részére a 

rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 

 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

 

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

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

Keleti pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig. A 

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

olvashatók. 

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

Általános és középiskolai földrajztanárok szaktárgyi képzése  
Időpont: 2018. november 15. csütörtök, 930 – 1430 óra 
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 

9022 Győr, Széchenyi tér 8-9. 
 
 

A rendezvény programja  

A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégiumban 
olyan természettudományos tantermet hoznak létre, ahol a fizika, kémia, biológia és a földrajz tantárgyak oktatása 

modern technikával, és a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelően valósulhat meg. 
 

 
 930–  950 Érkezés  

A gimnázium a vasútállomásról rövid sétával érhető el.  
Bemutatóórák a gimnázium természettudományos tantermében 
1000 – 1045 9. osztály földrajz: a vulkán működése – kísérlet 

1100 – 1145 10. osztály földrajz: a savas eső hatásai – kísérlet 
  Tanít: KLEININGER TAMÁS a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium tanára  

1145 – 1230 Óramegbeszélés 

1230 – 1300 Szünet 

1300–  1345 NAT 2019 (VÁNDOR ILDIKÓ) 

1345–  1430 Ismerkedés a Gimnáziummal 

  
 
 

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 VÁNDOR ILDIKÓ tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

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

 
 

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

Gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök számára  
 

Z GENERÁCIÓ A NETEN - INTERNETBIZTONSÁGI TIPPEK A 

MINDENNAPOKRA  című SZAKMAI NAPRA  
 

A szakmai napot a „Z GENERÁCIÓ”  című tematikus nap keretében rendezzük meg.  

A programot a Ignáci Pedagógiai Műhellyel együttműködve szervezzük. 

Időpont: 2018. november 15. csütörtök, 1000 – 1430 óra 

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

A rendezvény programja: 
 

1000–1005 Megnyitó 

BARCSÁK MARIANNA intézetvezető 

1005–1135 Plenáris előadás: 

Z – generáció: máshogy gondolkodnak, máshogy tanulnak… máshogy élnek? 
Minden generáció kénytelen átélni az utána következők különbözőségét. De senki nem követ olyan 

intenzíven és közelről végig sok-sok egymást követő korcsoportot, mint a pedagógusok. 

Vitathatatlan közhely: változnak az idők. A gyerekek is mások az új kihívások közt. Tudunk-e még 

adni nekik? Tudunk-e közös nyelvet találni? Mi választja el az 1995-2009 közt születetteket az 

előttük járó évjáratoktól, és mi az, ami mégis közös? A mi hibánk, ha nem értjük egymást, vagy 

nekik kéne mozdulni, alakulni a közös élményekért? Kellenek-e speciális eszközök a mai fiatalok 

oktatásához? Miben más a gondolkodásuk, az élményviláguk, a kapcsolataik, amit értenünk kell, 

ha el akarjuk érni őket? Egyáltalán: miben kell tanárként rugalmasan alkalmazkodnunk, és mit 

tekintsünk örök, megváltoztathatatlan értéknek a pedagógiánkban? 

Előadó: CSÁKY-PALLAVICINI ZSÓFIA gyermek és ifjúsági klinikai szakpszichológus, 

pszichoterapeuta, katolikus hittanár, lelkigondozó, a Semmelweis Egyetem 

Mentálhigiéné Intézete és az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója 

1135 – 1205 Ebédszünet 

1205 – 1430  Gyermek és ifjúságvédelmi szekció: 

  Z generáció a neten - Internetbiztonsági tippek a mindennapokra 
A résztvevők megismerkednek a fiatalok által használt legnépszerűbb online kommunikációs 

csatornákkal (pl. Facebook, Youtube, Instagram), alkalmazásokkal (pl. Musically, Snapchat), 

játékokkal (pl. Minecraft), internetes bűncselekményekkel, digitális fogyasztóvédelmi kérdésekkel. 

Netes fogalomtáruk olyan szavakkal bővül, mint oversharing, cyberbullying, sexting, grooming, 

adathalászat, lájkvadászat, internetes kihívások, influencer, youtuber, vlogger. Ezen a délutánon az 

elmélet és a gyakorlat találkozik. 

Előadó: DR. BARACSI KATALIN családjogi szakjogász, internetbiztonsági szakértő-oktató. 

Kutatási területe a gyerekjog, családjog, internetbiztonság. 

 

A műhelynap vezetője RUDÁN MÁRIA az Ignáci Pedagógiai Műhely szakmai vezetője. 
 

 

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

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 
 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 

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

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

autóbusszal a Damjanich utca megállóig.  

Ügyintéző: Szentes Judit 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 12 

E-mail címe: szentes@katped.hu 

 

 

http://www.katped.hu/
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M e g h í v ó  
Kollégiumi nevelők szakmai képzése 

a „Z-generáció” tematikus nap keretében 
Időpont: 2018. november 15. csütörtök, 1000 – 1435 óra 

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

1000–1005 Megnyitó 
BARCSÁK MARIANNA intézetvezető  

Plenáris előadás: 
1005–1135 Z – generáció: máshogy gondolkodnak, máshogy tanulnak… máshogy élnek? 

Minden generáció kénytelen átélni az utána következők különbözőségét. De senki nem követ 
olyan intenzíven és közelről végig sok-sok egymást követő korcsoportot, mint a pedagógusok. 
Vitathatatlan közhely: változnak az idők. A gyerekek is mások az új kihívások közt. Tudunk-
e még adni nekik? Tudunk-e közös nyelvet találni? Mi választja el az 1995-2009 közt 
születetteket az előttük járó évjáratoktól, és mi az, ami mégis közös? A mi hibánk, ha nem 
értjük egymást, vagy nekik kéne mozdulni, alakulni a közös élményekért? Kellenek-e speciális 
eszközök a mai fiatalok oktatásához? Miben más a gondolkodásuk, az élményviláguk, a 
kapcsolataik, amit értenünk kell, ha el akarjuk érni őket? Egyáltalán: miben kell tanárként 
rugalmasan alkalmazkodnunk, és mit tekintsünk örök, megváltoztathatatlan értéknek a 
pedagógiánkban? 
Előadó: CSÁKY-PALLAVICINI ZSÓFIA gyermek és ifjúsági klinikai szakpszicho-

lógus, pszichoterapeuta, katolikus hittanár, lelkigondozó.  
A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete és az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem oktatója 

1135 – 1205 Ebédszünet 

Kollégiumi nevelők szekciója: Kihívások, útkeresések és megoldások a Z-generáció nevelésében 
1205 – 1255  Egy Z-generációról szóló kérdőív tapasztalatai 
  Konzultáció 

Előadó: ÁBRAHÁM CSABA tantárgygondozó, kollégiumvezető  
 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 
1255– 1435 Tanuljunk játszva! 

Sajátélményű drámajáték – a drámajáték használati lehetőségei, különös tekintettel a 
diákok egymás közti és felnőttekkel közös kommunikációs helyzeteire.  
Előadó: TÓTH SZILVIA drámatanár, színjátszó rendező, a Győri Színjátszó Műhely 
tagja, a Révai Miklós Gimnázium Színkörének társalapítója, a Drámapedagógiai 
Társaság tagja, a Weöres Sándor Országos Gyerekszínjátszó Találkozó szakmai 
zsűrije, a Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Kara óraadója 

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 kollégiumi nevelők szekcióját ÁBRAHÁM CSABA tantárgygondozó vezeti 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 
 

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

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

részletesen olvashatók. 

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

Osztályfőnökök (általános- és középiskolai) számára 
 

 

a RÉGI ÉS ÚJ KONFLIKTUSOK AZ ISKOLÁBAN  
című SZAKMAI NAPRA  

 

 

A szakmai napot a „Z GENERÁCIÓ”  című tematikus nap keretében rendezzük meg.  
 

 

Időpont: 2018. november 15. csütörtök, 1000 –1435 óra 

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

 
 

A rendezvény programja: 
 

10.00- 10.05 A tematikus nap megnyitása- Barcsák Marianna, intézetvezető 

10.05- 11.35 Z generáció: máshogy gondolkodnak, máshogy tanulnak…máshogy élnek? -plenáris előadás 

Minden generáció kénytelen átélni az utána következők különbözőségét. De senki nem követ 

olyan intenzíven és közelről végig sok-sok egymást követő korcsoportot, mint a pedagógusok. 

Vitathatatlan közhely: változnak az idők. A gyerekek is mások az új kihívások közt.  

Tudunk-e még adni nekik? Tudunk-e közös nyelvet találni? Mi választja el az 1995-2009 közt 

születetteket az előttük járó évjáratoktól, és mi az, ami mégis közös? A mi hibánk, ha nem 

értjük egymást, vagy nekik kéne mozdulni, alakulni a közös élményekért? Kellenek-e speciális 

eszközök a mai fiatalok oktatásához? Miben más a gondolkodásuk, az élményviláguk, a 

kapcsolataik, amit értenünk kell, ha el akarjuk érni őket?  

Egyáltalán: miben kell tanárként rugalmasan alkalmazkodnunk, és mit tekintsünk örök, 

megváltoztathatatlan értéknek a pedagógiánkban? 

Előadó: Csáky-Pallavichini Zsófia 

11.35- 12.05 Szünet 

12.05- 14.35 Régi és új konfliktusok az iskolában 

A világ társadalmi, technológiai fejlődése, a globalizáció szükségszerűen hat az iskolára, így 

az új digitális nemzedék már nem nevelhető és oktatható hagyományos módon.  

Mind a tekintélyelvű, mind a hagyományos gyermekközpontú nevelés egyes elemei 

túlhaladottá váltak, egyre nagyobb jelentősége van a nevelő és a nevelt interakciójának.  

Az X, Y és Z generáció mellett már velünk vannak az iskolában az alfa nemzedék tagjai, 

miközben a Z generáció tagjai már a fiatal felnőttek, pályakezdő pedagógusaink között is 

felbukkannak.  

A műhelymunka során együtt gondolkodunk a tanárok- diákok- szülők-pedagógusok között 

óhatatlanul fellépő konfliktusok kezelésének, megoldásának lehetőségein. 
 

Műhelymunkát vezeti: dr. Szekszárdi Júlia 
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A szakmai napot vezetik: 
 

 
C S Á K Y - P A L L A V I C H I N I  Z S Ó F I A -  Gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, katolikus 

hittanár, lelkigondozó. 2001 óta dolgozik pszichológusként gyerekekkel és serdülőkkel, illetve családjaikkal. 2005 

óta a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének óraadójaként fejlődéslélektant oktat, 2014 óta az Evangélikus 

Hittudományi Egyetem oktatója. 

 
D R .  S Z E K S Z Á R D I  J Ú L I A -  Magyar-német szakos középiskolai tanár. Az egykori OPI, később OKI tudományos munkatársa, 

a Veszprémi Egyetem és a Kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem docense volt. (Fő témái: osztályfőnöki 

tevékenység, pedagógiai értékelés, konfliktuskezelés, erkölcsi nevelés.) Tananyag- és módszertani segédletek 

fejlesztője, szakcikkek és könyvek írója. Alapítója és kezdetektől (2001) elnöke az Osztályfőnökök Országos 

Szakmai Egyesületének. 

 

   
 

 

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/
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Meghívó  

általános és középiskolai pedagógusok számára 

 

A „Z GENERÁCIÓ”  

című TEMATIKUS NAPRA  
 

 

Időpont: 2018. november 15. csütörtök, 1000 –1435 óra 

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

 

A rendezvény programja: 
 

10.00- 10.05 A tematikus nap megnyitása- Barcsák Marianna, intézetvezető 

10.05- 11.35 Plenáris előadás: Z generáció: máshogy gondolkodnak, máshogy tanulnak…máshogy élnek? - 

Csáky-Pallavichini Zsófia 

Minden generáció kénytelen átélni az utána következők különbözőségét. De senki nem követ 

olyan intenzíven és közelről végig sok-sok egymást követő korcsoportot, mint a pedagógusok. 

Vitathatatlan közhely: változnak az idők. A gyerekek is mások az új kihívások közt.  

Tudunk-e még adni nekik? Tudunk-e közös nyelvet találni? Mi választja el az 1995-2009 közt 

születetteket az előttük járó évjáratoktól, és mi az, ami mégis közös? A mi hibánk, ha nem 

értjük egymást, vagy nekik kéne mozdulni, alakulni a közös élményekért? Kellenek-e speciális 

eszközök a mai fiatalok oktatásához? Miben más a gondolkodásuk, az élményviláguk, a 

kapcsolataik, amit értenünk kell, ha el akarjuk érni őket?  

Egyáltalán: miben kell tanárként rugalmasan alkalmazkodnunk, és mit tekintsünk örök, 

megváltoztathatatlan értéknek a pedagógiánkban? 

11.35- 12.05 Szünet 

12.05- 14.35 Szekciók 

Fejlesztőpedagógusok szekciója: Serdülőkori deviancia 

12.05 – 12.55 Az agresszió megelőzését segítő relaxációs jó gyakorlat- Reszeginé Erdélyi Beáta 

13.00 – 14.35 Serdülőkori deviancia - K. Németh Margit 

Több deviáns fiatal van ma, mint korábban? Veszélyeztetettebbek-e a mai kor gyermekei?  

Mielőtt válaszolnánk, végig kell gondolnunk, hogy mit is (kit is) tartunk deviánsnak. Deviáns, 

vagy normatív krízisben lévő az a fiatal, aki gondot okoz a tanítás során.  

Valóban minden pedagógus, társadalmi csoport egyformán gondolkodik és ítéli meg a deviáns 

viselkedést? Előadásomban ezekre a kérdésekre keresem a választ. 

Szekcióvezető: Reszeginé Erdélyi Beáta- tantárgygondozó 

Gyermek- és ifjúságvédelmi szekció: Z generáció a neten - Internetbiztonsági tippek a 

mindennapokra- Dr. Baracsi Katalin 

A résztvevők megismerkednek a fiatalok által használt legnépszerűbb online kommunikációs 

csatornákkal (pl. Facebook, Youtube, Instagram), alkalmazásokkal (pl. Musically, Snapchat), 

játékokkal (pl. Minecraft), internetes bűncselekményekkel, digitális fogyasztóvédelmi 

kérdésekkel. Netes fogalomtáruk olyan szavakkal bővül, mint oversharing, cyberbullying, 

http://www.katped.hu/
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sexting, grooming, adathalászat, lájkvadászat, internetes kihívások, influencer, youtuber, 

vlogger. Ezen a délutánon az elmélet és a gyakorlat találkozik. 

Szekcióvezető: Rudán Mária- Ignáci Pedagógiai Műhely szakmai vezetője 

Kollégiumi nevelők szekciója: Kihívások, útkeresések és megoldások a Z-generáció nevelésében 

12.05 – 12.55  Egy Z-generációról szóló kérdőív tapasztalatai- Konzultáció- Ábrahám Csaba  

12.55 – 14.35 Tanuljunk játszva! - Tóth Szilvia 

A műhelymunka során a jelenlévők sajátélményű drámajátékon vehetnek részt, ahol 

megismerkedhetnek a drámajáték használati lehetőségeivel, különös tekintettel a diákok 

egymás közti és felnőttekkel közös kommunikációs helyzeteire.  

Szekcióvezető: Ábrahám Csaba- tantárgygondozó 

Osztályfőnöki szekció: Régi és új konfliktusok az iskolában- dr. Szekszárdi Júlia 

A világ társadalmi, technológiai fejlődése, a globalizáció szükségszerűen hat az iskolára, így 

az új digitális nemzedék már nem nevelhető és oktatható hagyományos módon.  

Mind a tekintélyelvű, mind a hagyományos gyermekközpontú nevelés egyes elemei 

túlhaladottá váltak, egyre nagyobb jelentősége van a nevelő és a nevelt interakciójának.  

Az X, Y és Z generáció mellett már velünk vannak az iskolában az alfa nemzedék tagjai, 

miközben a Z generáció tagjai már a fiatal felnőttek, pályakezdő pedagógusaink között is 

felbukkannak.  

A műhelymunka során együtt gondolkodunk a tanárok- diákok- szülők-pedagógusok között 

óhatatlanul fellépő konfliktusok kezelésének, megoldásának lehetőségein. 

Szekcióvezető: Szepsi Rita- tantárgygondozó 

 

Előadók és műhelymunka- vezetők: 

C S Á K Y - P A L L A V I C H I N I  Z S Ó F I A -  Gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, katolikus 

hittanár, lelkigondozó. A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének és az Evangélikus 

Hittudományi Egyetem oktatója. 

K . N É M E T H  M A R G I T  - klinikai szakpszichológus, kiképző pszichoterapeuta. Az ELTE, a Semmelweis Egyetem és a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, a II. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat vezetője 

R E S Z E G I N É  E R D É L Y I  B E Á T A - tanító, fejlesztőpedagógus 

D R .  B A R A C S I  K A T A L I N -  családjogi szakjogász, internetbiztonsági szakértő-oktató. Kutatási területe a gyerekjog, családjog, 

internetbiztonság 

T Ó T H  S Z I L V I A -  drámatanár, színjátszó rendező, a Győri Színjátszó Műhely és a Magyar Drámapedagógiai Társaság tagja, a 

Révai Miklós Gimnázium Színkörének társalapítója, a Weöres Sándor Országos Gyerekszínjátszó 

Találkozó szakmai zsűritagja, a Széchenyi Egyetem Apáczai Csere János Karának óraadója  

Á B R A H Á M  C S A B A -  tantárgygondozó, kollégiumvezető- Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

D R .  S Z E K S Z Á R D I  J Ú L I A -  Magyar-német szakos középiskolai tanár. Az egykori OPI, később OKI tudományos munkatársa. 

Tanított a Veszprémi Egyetemen  és a Babes-Bólyai Tudományegyetemen (témák: osztályfőnöki 

tevékenység, pedagógiai értékelés, konfliktuskezelés, erkölcsi nevelés.) Tananyag- és módszertani 

segédletek fejlesztője, szakcikkek és könyvek írója. Alapítója és kezdetektől (2001) elnöke az 

Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének. 

 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
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MEGHÍVÓ 
 

Testnevelés 

Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók, testnevelők számára 
 

Időpont: 2018. november 15. csütörtök, 1000-1430 óra 

Helyszín: Szent Angela Ferences Általános Iskola és Gimnázium 
1024 Budapest, Ady Endre u. 3. 

 
 

A rendezvény programja: 
 

Tchoukball játék technikai, taktikai elemeinek oktatása;  

Kistornateremben, tornaszobában tartandó testnevelés órák lehetőségei 

 

 

1000 – 1200 Tchoukball játék technikai, taktikai elemeinek oktatása 1-4. osztályban 

Vezeti: KUNOS ANITA  
  Tchoukball edző, síedző 
 

 

1200 – 1230 Szünet 
 

 

1230 – 1430 Kistornateremben, tornaszobában tartandó testnevelés órák lehetőségei, 

útmutató ötletek 

   Vezeti: KOVÁCS ORSOLYA ESZTER 
  Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont 

  testnevelő, gyógytestnevelő tanár, humánkineziológus  
 

 

 

Kérjük a Kollégákat, hogy váltócipőt hozzanak magukkal. 
 

 

 

 

A továbbképzés szervezője: MESKÓNÉ KŐMÍVES FRUZSINA tantárgygondozó 
 
 

 

A továbbképzés korlátozott létszámban vehető igénybe. A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A 

létszám feletti jelentkezőket értesítjük.  
 

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

akadályoztatása miatt nem tud részt venni a foglalkozáson, legkésőbb 4 nappal az esedékesség előtt az 

ügyintézőnél telefonon vagy e-mailben jelezni szíveskedjék, hogy a helyébe lépő kollégát értesíthessük a 

megüresedésről. 
 

 

Figyelem!  

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

továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a 

részvételről csak a képzés teljes időtartamán jelenlévők számára adhatunk ki a szakmai nap végén. 
 

 

A helyszín megközelíthető: a Déli és a Keleti pályaudvartól 2-es metróval a Batthyány térig, onnan 11-es busszal az 

Ady Endre utca megállóig; a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Mechwart liget megállóig, onnan 11-es 

busszal az Ady Endre utca megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol 

a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
 

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


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

Általános iskolai angoltanárok szaktárgyi képzése  
Időpont: 2018. november 16. péntek, 1000 – 1430 óra 

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

 
A rendezvény programja 

1000– 1110 Let's get clear about CLIL!  
A lot of teachers have encountered the methodological term, CLIL and a lot of them already use elements 
of it in their teaching practice. By the end of this workshop participants will get a comprehensive picture of 
what CLIL is. They will understand how, by becoming more conscious about it, CLIL methodology can 
help your teaching, how it enhances your students' motivation, encourages openness, strengthen their 
problem solving and thinking skills.  
Előadó: OLÁH SZILVIA MA  

Károli Gáspár Református Egyetem 

1120– 1230 21st Century Skills  
The world has, and is undergoing tremendous change in telecommunications, mobility and opportunity, 
however, our education system has not been able to keep up. This workshop intends to give you some 
practical tips on how to incorporate the main skills of Creativity and Imagination, Collaboration, 
Critical thinking and Problem-solving in the classroom setting while following the curriculum. We will 
also be looking at other skills which are essential to surviving the fast-paced world we live in, thus 
providing our students with the tools they need for a successful future. 
Előadó: SEÁN THOMPSON MA 

  Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 

1230–1300 Lunch 

1300–1430 Keep calm and talk  
This workshop focuses on developing speaking skills with 10-14-year-old learners and offers a number of 
practical activities to encourage them to talk in English. Speaking activities with creative teaching tools and 
coursebook tasks will be demonstrated. Participants will be asked to take an active part during the 
workshop, as well as to plan and reflect on activities. 
Előadó: KUTI ZSUZSANNA MA M.Ed,  

 Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 

 

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

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

A konferenciát SEÁN THOMPSON tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.  
 

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

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

részletesen olvashatók. 

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

Középiskolai fizikatanárok  
szaktárgyi képzése  

Időpont: 2018. november 16. péntek, 1000 – 1500 óra 
Helyszín: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar  

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

A rendezvény programja: 
Új utak keresése és a hagyományok megőrzése a fizikatanításban 

Az egyetem kávéval és pogácsával várja a résztvevőket. 

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

1015–1105 Eötvös Loránd nagy kísérletei – az Eötvös-emlékév tiszteletére 
  Előadó: DR. JUHÁSZ ANDRÁS nyugalmazott egyetemi docens 
  ELTE  

1105–1155 Félvezetők tanítása a gimnáziumban 
Előadó: GÓCZ ÉVA 

  Szilveszter János Református Gimnázium és Szakgimnázium 

1155–1245 IKT eszközökkel támogatott fizikaórák – kísérleti bemutatókkal bővített előadás 
Előadó: PILÁTH KÁROLY vezetőtanár 

  ELTE  

1245–1315  Ebédszünet 
Az egyetem szendvicsebéddel vendégeli meg a résztvevőket. 

1315–1400 „Kaosz” tanítása a gimnáziumban 
 Előadó: TÉL TAMÁS egyetemi tanár   
  ELTE  

1400–1500 Laborlátogatás az egyetemen 
  
 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

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

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

Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Corvin negyed megállóig, onnan gyalog; Kelenföldről és a Keleti pályaudvarról 4-es metróval a 
Fővám térig, onnan 83-as trolibusszal a Horváth Mihály térig, onnan gyalog; vagy 4-es metróval a Rákóczi térig és onnan hosszabb 

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

részletesen olvashatók. 

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

 
 

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


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

Angol 
Szakmai képzés alsó tagozaton tanító angoltanárok részére 

 

Időpont: 2018. november 19. hétfő, 1000-1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A rendezvény programja: 
 

Having Fun in the English Lesson 
 

1000 – 1100 Lessons from almost nothing 
Schools do not have enough money. The workshop provides the participants with exercises and 
activities which do not require extensive resources or facilities. Most of the activities rely on 
facilities which are available in the schools and classrooms. 

1100 – 1200 'Andrea néni! Ez most egy predikatív szószerkezet?': Grammar for YLs  
This  was a question raised in one of my 3rd form English classes. I was a beginner teacher and - 
you can imagine - I got shocked! How shall we approach grammar? What exercises and activities 
are the most suitable for young learners?  

 Előadó: POROS ANDREA  BA, MA, MED, egyetemi tanársegéd 
    ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék 
1200 – 1230 Szünet 

 

1230 – 1330 Dice activities in the English Classroom 
A die can be a useful tool in the English classroom not only to help recognise numbers but also to 
extend vocabulary or practise grammar. I would like to share ideas to try out and discover new 
opportunities with young learners. 

1330 – 1430 Craft time for a lifetime 
What makes a lesson memorable? How can we develop our learners’ memory? Young learners are 
proud of their own materials used in games or stories. I would like to show you some multi 
sensory craft ideas that you can easily prepare with them to practise the language. 

  Előadó: KÁMÁNNÉ VAJDA ILDIKÓ BA, MA, munkaközösség vezető,  
     mentortanár, Áldás Utcai Általános Iskola  

 

A továbbképzés ideje alatt könyvvásárlásra is lesz lehetőség. 
A továbbképzés szervezője: TRENTINNÉ DR. BENKŐ ÉVA tantárgygondozó 
A továbbképzés a KaPI szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusainak térítésmentes. 
A továbbképzés korlátozott létszámban vehető igénybe. A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A létszám 
feletti jelentkezőket értesítjük.  
Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb 9.45-kor megjelenni szíveskedjék a pontos kezdés érdekében. Aki 
akadályoztatása miatt nem tud részt venni a foglalkozáson, legkésőbb 4 nappal az esedékesség előtt az 
ügyintézőnél telefonon vagy e-mailben jelezni szíveskedjék, hogy a helyébe lépő kollégát értesíthessük a 
megüresedésről. 
Figyelem! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 %-a 
legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről csak a képzés teljes időtartamán jelenlévők 
számára adhatunk ki a szakmai nap végén. 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan földalattival a Bajza utca vagy a Hősök tere 
megállóig, onnan gyalog; a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan földalattival a Bajza utca vagy a Hősök tere 
megállóig, onnan gyalog, vagy több gyaloglással a 72-es trolibusszal a Podmaniczky utcától a Dózsa György út megállóig; a Keleti 
pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig, onnan gyalog; a Kelenföldi vasútállomástól 4-es 
metróval a Keleti pályaudvarig, majd a 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig, onnan gyalog. A 
http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen 
olvashatók. 

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


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

M e g h í v ó

Iskola- és óvodapszichológusok szupervíziós képzési napja  

A képzést az Ignáci Pedagógiai Műhellyel együttműködve szervezzük. 

Időpont: 2018. november19. hétfő, 1000 – 1430 óra 

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

Téma: 

„Aki dudás akar lenni”  –  avagy mit tanulunk mi a klienseinktől  

Csoportos szupervízió iskolapszichológus i   

szakmai személyiségünk fejlesztésére  

Az alkalmat ajánljuk iskolai mentálhigiénés szakembereknek is. 

A foglalkozás leírása: 

Szupervíziós alkalmunkon egy izgalmas témával foglalkozunk. 

Szakmai életutunkra visszatekintve összegyűjtjük eddigi jelentős és kihívásokkal teli tapasztalatainkat. 

Körüljárjuk azokat a helyzeteket, melyekben a kliensekkel való munka által gazdagodhattunk önismeretben 

és szakmailag egyaránt. Ezekre az élményekre reflektálva tanulhatunk egymástól és tovább vihetjük azt a 

szakmai munkánkba. 

Ahogyan a korábbi alkalmak során, most is foglalkozunk majd aktuális iskolapszichológusi esetekkel. 

Vezetők: 

KOVÁCS GÁBOR 

tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, 

erőszakmentes kommunikációs társtréner 

ZSUPÁN PÉTER 

tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, 

tréner, pszichodramatista 

Közben ebédszünet: 

kb. 1200–1230 óra 

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

továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást 

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

kiállítani. 

A konferenciát SZENTES JUDIT tantárgygondozó vezeti. 

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

autóbusszal a Damjanich utca megállóig. 

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

Ügyintéző: Szentes Judit 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 12 

E-mail címe: szentes@katped.hu

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


Ügyintéző: dr.Tasnádiné Hajdu Ágnes 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 05 

E-mail címe: tasnadi.agnes@katped.hu 
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    M E G H Í V Ó 

Komplex Kreatív Művészeti Műhely I. 
(aktív ötletbörze)  

című továbbképzésre 

 

    Időpont:      
     2018. november 19. (hétfő) 10.00 - 14.30 

 

Élményalapú pedagógia,  

avagy hogyan olvassunk múzeumot? 

 

Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum 
      1053 Budapest 

         Károlyi utca 16. 

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

megosztására, és felhasználására nyitott pedagógusokat várunk! 

 
Hogyan egészítheti ki a múzeumi tanulás az iskolai tevékenységet? Hogyan tervezhetünk múzeumi 

órát vagy dolgozhatunk együtt a múzeumpedagógussal? Hogyan inspirálhatnak tovább gondolásra 

a múzeumi térben megvalósuló tartalmak? Hogyan „olvassuk” a kiállítást?  

A program célja: 

Továbbképzésünk első, a Petőfi Irodalmi Múzeumban megrendezett alkalmával röviden áttekintjük a 

múzeumpedagógia történetét és alapfogalmait, majd elméleti és gyakorlati szempontból is 

megismerkedünk az élmény alapú pedagógiával. 

 A résztvevők interaktív feladatok során kerülhetnek közelebb a múzeumpedagógiához, és 

alakíthatják ki elképzelésüket a múzeumi tevékenység kínálta lehetőségekről.  

Célunk, hogy megalapozzuk a múzeumi dolgozók és az iskolában tanító pedagógusok tartós 

együttműködését. 

 

    A műhely vezetői: 

                            Czékmány Anna, Kádár Anna, 

                              Kodolányi Judit, Sóki Diána 

               múzeumpedagógusok 

        Múzeumpedagógiai és Felnőttképzési Főosztály 

 

 
A helyszín megközelítése: 

Keleti pályaudvartól - Ferenciek tere megállóig: 5, 7, 8E,108E, 

Nyugati pályaudvar: 4-6-os villamos Blaha Lujza tér, majd átszállás a fenti autóbuszok közül érkezőre. 
Leszállás a Ferenciek terén. 

 

 

A 2018/19.tanévben a II. műhelynapra áprilisban    

kerül sor, amelynek helyszíne 

 a Katolikus Pedagógiai Intézet lesz. 

http://www.katped.hu/
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Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 
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M e g h í v ó  

általános és középiskolai pedagógusok számára 

 

a MIRE LEHET(NE) JÓ AZ ISKOLA? - 

avagy az adaptivitás (differenciálás egyénre szabása)  szemlélete és módszerei  

című SZAKMAI NAPRA 

 

Időpont: 2018. november 21. szerda, 1000 –1430 óra 
 

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

 

A rendezvény programja: 
 

 

 

Minden diák más!  

Ezt az egyszerű megállapítást minden ember ismeri, saját magával szemben határozottan érti is ennek az 

állításnak a tartalmát. Mégis a mindennapokban, az iskolában, a tanulási folyamatban kevéssé sikerül ezt a 

szemléletet érvényesíteni.  

Az adaptivitás a diákok egyéni szükségleteire, igényeire épülő tanulásszervezés, melynek szemlélete és a ráépülő 

pedagógiai gyakorlat csak hosszabb tanulási folyamat eredményeként alakul ki.  

 

A szakmai műhelyen résztvevők: 

• összegyűjtik és áttekintik azokat a konkrét módszereket, melyek segíthetnek releváns válaszokat adni a 

mindennapi pedagógusi munkában felmerülő kérdésekre, a diákok igényeire reflektálva 

• áttekintik azokat a differenciált tevékenységeket, egyénre szabott feladatokat, amelyekkel a diákokat lehet 

segíteni abban, hogy maguk találjanak válaszokat az általuk megfogalmazott kérdésekre  

(szemben a korábbi állásfoglalással, amikor azt gondolta végig a tanár, hogy milyen lépésekben tudja hatékonyan közvetíteni 

a tananyagot, most azt kell megterveznie) 

• átgondolják, hogyan értelmezik a pedagógusi szerepüket, mely területeken érzik sikeresnek, 

eredményesnek tevékenységüket és mely pontokon látnak fejlődési lehetőségeket 
 

 

A szakmai napot vezeti: 
 

habil D R .  L É N Á R D  S Á N D O R -  ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, docens 

Történelem- földrajz szakos tanárként elsősorban hátrányos helyzetű diákok nevelésében szerzett 

tapasztalatokat, majd egyetemi oktatóként pedagógia és tanárszakos hallgatók képzésében és tanárok 

továbbképzésében vesz részt. Kutatási/fejlesztési területei: adaptív oktatás, tanulást támogató értékelés, 

szociális kompetencia fejlesztés, neveltségi szintmérés, iskolai innovációk, tantestületi képzések. 
 
 

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

 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 

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

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

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

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


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

Erkölcsi nevelés  
Szakmai képzés alsó tagozatos tanítók, tanárok számára 

 

Időpont: 2018. november 21. szerda, 10-1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

 

A rendezvény programja: 
 

A környezet védelméről, Környezettudatos nevelés az iskolában, jó gyakorlatok  

 
 

 

1000 – 1200  A környezet védelméről - Ferenc pápa Laudato si’ - Áldott légy! 
   kezdetű enciklikája alapján 

   Előadó:  BERNDT MIHÁLY 
 környezetvédelmi szakmérnök 
 Herman Ottó Intézet 

 
1200 – 1230  Szünet 
 
 

1230 – 1430 Környezettudatos nevelés az iskolában  
 - jó gyakorlatok 

   Előadó:  SZABÓ ISTVÁN 
 intézményvezető, szakértő 
 Mindszenty József Római Katolikus Óvoda  
 és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 
 
 

 

A továbbképzés szervezője: DR. MÁRTONNÉ SÁROSSY MÓNIKA 
 

A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A létszám feletti jelentkezőket értesítjük. 
 

Kérjük, hogy a helyszínen legkésőbb ¾ 10-kor megjelenni szíveskedjék a pontos kezdés érdekében. Aki 
akadályoztatása miatt nem tud részt venni a foglalkozáson, legkésőbb 4 nappal az esedékesség előtt az 
ügyintézőnél telefonon vagy e-mailben jelezni szíveskedjék, hogy a helyébe lépő kollégát értesíthessük a 
megüresedésről. 
 
Figyelem! A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 
továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a 
részvételről csak a képzés teljes időtartamán jelenlévők számára adhatunk ki a szakmai nap végén. 
 
 

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

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

Középiskolai franciatanárok szaktárgyi képzése 
Időpont: 2018. november 21. szerda, 1000 – 1430 óra 

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

 

 

A rendezvény programja: 

A Talents  
című új francia tankönyv bemutatója 

 
 Használati útmutató, módszertani tanácsok a tankönyvhöz. A résztvevők választ 

kapnak arra, hogy milyen kérdések és módszertan kerül előtérbe a tankönyvben és miért, 
hogy honnan hova jutnak el a tanulók, hogy milyen segédanyagokat nyújt a 

tankönyvcsomag. 
 

 
A tankönyvet bemutatja: 

LO F T I  ÉV A   
É S   

BE R K E S I  ZS U Z S A N N A  
a tankönyv szerzői 

 
A Talents 1 tankönyv és munkafüzet a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható. 

(Tk.: 2992 Ft, Mf.: 2792 Ft) 
 
 

Közben kb.: 1200– 1230 szünet 
 

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

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

 

A továbbképzést DR. LÁSZLÓ TÍMEA tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 
  

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

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

olvashatók. 

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

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

Általános és középiskolai rajztanárok szaktárgyi továbbképzése 
Időpont: 2018. november 21. szerda, 1000 – 1500 óra 

Helyszín: Hősök tere, a Műcsarnok melletti parkoló 
 

 
A rendezvény programja: 

V á r o s n é z é s  b u s s z a l  
 

1000 Indulás a Műcsarnok melletti parkolóból 

1030 Lechner Ödön Földtani Intézetét nézzük meg (Az előcsarnokba is bebocsájtást nyerünk!...) 

           Vezető: MERÉNYI GYÖRGY művészeti író 

1115 Rövid látogatás a Százados úti Művésztelepen (Egy szobrász-műterembe is betérünk) 

 Vezető: MERÉNYI GYÖRGY művészeti író 

1200 A Nagytétényi kastélyba látogatunk  

Vezető: ZELE JÁNOS művésztanár, szakértő  

1430 -1500 között visszaérkezés a Műcsarnokhoz 

 

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

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

 
 

A továbbképzést SZALAY JÓZSEF tantárgygondozó vezeti. 
 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 
 

A helyszín megközelíthető: 
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 Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es 
metróval a Keleti pályaudvarig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Hősök tere megállóig. A 

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

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

 
 
 

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


 

 
 

 
  

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

 

 

 

 

 
 

M e g h í v ó  

 

Általános iskolai testnevelő tanárok szaktárgyi képzése  

 
Időpont: 2018. november 21. szerda, 1000 – 1430 óra 

Helyszín: Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium 

1024 Budapest, Ady Endre u. 3. 
 

 

A rendezvény programja 

 

1000 – 1200  Tchoukball játék technikai, taktikai elemeinek oktatása 5-8. évfolyamon 

   Előadó: KUNOS ANITA tchoukball edző, síedző 

 

1200 – 1230  Szünet 

 

1230 – 1430  A kézilabdázás alaptechnikai elemei – bemutató testnevelésóra 

szivacskézilabdával. 

   Előadó: HERBERT KRISZTIÁN  

    Testnevelési Egyetem 

 
 

Kérjük a Kollégákat, hogy váltócipőt hozzanak magukkal! 

A gyakorlatokat a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium diákjai mutatják be. 
 

 

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

120 órás továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a 

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

 

A továbbképzést MESKÓNÉ KŐMÍVES FRUZSINA tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 

 

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

Mechwart ligetig; a Déli pályaudvartól 17-es villamossal, a Nyugati pályaudvartól 4-es, 6-os villamossal a Mechwart ligetig, a 

Kelenföldi pályaudvarról 4-es metróval a Rákóczi térig, onnan 4-es, 6-os villamossal a Mechwart ligetig. A Mechwart ligettől gyalog 

a Bimbó úton, vagy a Mechwart ligeten át az önkormányzat előtti lépcsőn fel, majd balra fordulva a Rózsahegy utcán.  

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

részletesen olvashatók. 

 

Ügyintéző: Rajkányi Lajosné 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 

E-mail címe: rajkanyi@katped.hu  

 

 

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


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

Audacity hangszerkesztő program 
Szakmai képzés tanárok, tanítók számára 

Időpont: 2018. november 22. csütörtök, 1000-1430 óra  
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
Ajánlás 

A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek alapfokú számítástechnikai ismeretekkel és 
szeretnének olyan ismeretekhez jutni, amellyel hangot vághatnak, szerkeszthetnek (a hang fájl-
formátumai; hang beolvasása, importálása; hangvágás, szerkesztés; kész feladat elmentése, exportálása). 
Az Audacity program nyílt forráskódú, szabadon használható hangszerkesztő szoftver. Ingyenesen 
letölthető, használható. 

A szakmai napot tartják:  NAGY OLIVÉR és NAGYNÉ KOSZTA ZSUZSANNA 
      szaktanácsadók 

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

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

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

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

-Tárgyi feltételek: 
A képzés során mindenki saját laptopon / számítógépen dolgozik, ezt a jelentkezőknek maguknak kell 
biztosítaniuk, minden alkalommal el kell hozniuk. Fontos, hogy megfelelően ismerjék a képzésre hozott 
laptopot (kellő biztonsággal kezeljék például a billentyűzetet, amely laptopok esetén eltérhet a 
megszokottól). 
Egér legyen csatlakoztatva a géphez. 
A gépet csatlakoztatjuk az internethez. A gépen valamilyen böngésző legyen telepítve (pl. Mozilla 
Firefox, Internet Explorer, Google Chrome). 
Minden résztvevő hozzon magával egy kis fülhallgatót. 
 

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

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

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

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

Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe:szepsi.rita@katped.hu 

szepsi.rita@katped.huszepsi.rita@katped.hu 

  

Meghívó  
 

általános és középiskolai pedagógusok számára 
 

A FELADATÍRÁS, TESZTKÉSZÍTÉS ALAPJAI  

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSEKBEN  

című SZAKMAI NAPRA  

 

A KÉPZÉS LÉTSZÁMKORLÁTOS! A szakmai napra 25 főt tudunk fogadni, a jelentkezés sorrendjében. 
 

 

Időpont: 2018. november 22. 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: 
 

S T E I N E R N É  G Y U R C S Á K  K A T A L I N  I Z A B E L L A -  szaktanácsadó 

W E T Z L N É  S Á N T A  F R A N C I S K A -  szaktanácsadó 

N É M E T H  L Á S Z L Ó -  szaktanácsadó 
 

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/


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

Középiskolai angoltanárok szaktárgyi képzése  
Időpont: 2018. november 23. péntek, 1000 – 1430 óra 

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

 
A rendezvény programja 

1000– 1110 Let's get clear about CLIL!  
A lot of teachers have encountered the methodological term, CLIL and a lot of them already use 
elements of it in their teaching practice. By the end of this workshop participants will get a 
comprehensive picture of what CLIL is. They will understand how, by becoming more conscious 
about it, CLIL methodology can help your teaching, how it enhances your students' motivation, 
encourages openness, strengthen their problem solving and thinking skills.  
Előadó: OLÁH SZILVIA MA  

Károli Gáspár Református Egyetem 

1125– 1245 Hungarian school education has witnessed a continuous revision of the National Core Curriculum 
for foreign language teaching: since the turn of the millennium, we have had four versions. The 
talk will focus on the fifth one that is being developed at present, and discuss the innovations and 
modifications it may yield. The session will involve an insider’s view into the process and offer 
practical tasks to bring the policy document closer to practising teachers 
Előadó: DR. ÖVEGES ENIKŐ egyetemi adjunktus 

ELTE BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék  
1245–1315 Lunch 
1315–1430 21st Century Skills 

The world has, and is undergoing tremendous change in telecommunications, mobility and 
opportunity, however, our education system has not been able to keep up. This workshop intends 
to give you some practical tips on how to incorporate the main skills 
of Creativity and Imagination, Collaboration, Critical thinking and Problem-solving in the 
classroom setting while following the curriculum. We will also be looking at other skills which 
are essential to surviving the fast-paced world we live in, thus providing our students with the 
tools they need for a successful future. 
Előadó: SEÁN THOMPSON MA 

  Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 

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

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

A konferenciát SEÁN THOMPSON tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket.  
 

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

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

részletesen olvashatók. 

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


Ügyintéző: Rajkányi Lajosné 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 14 
E-mail címe: rajkanyi@katped.hu  
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Általános iskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése  
Időpont: 2018. november 29.csütörtök, 1000 – 1430 óra 

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

 
 

A rendezvény programja: 

1000– 1100 Katolikus papok az 1848/1849-es szabadságharcban 
Előadó: DR. HABIL.  ZAKAR PÉTER rektorhelyettes 

Szegedi Tudományegyetem 

1100– 1230 Az elmulasztott honvédelem. A történelmi Magyarország szétverése 1918/19-ben 
Előadó: RAFFAY ERNŐ ny. egyetemi tanár 

1220– 1300 Szünet 

1300 – 1400 A reformáció katolikus szemmel 
Előadó: GÖRBE LÁSZLÓ SCHP ny. gimnáziumi igazgató, plébános 

1400– 1430 A katolikus iskolák történelmi versenyének újabb fordulójáról 
Előadó: TYAVODA JULIANNA 

Szent József Katolikus Általános Iskola, Kiskunhalas 

 
 

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

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

 

A továbbképzést KOZICZ JÁNOS tantárgygondozó vezeti. 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket. 
 
 

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

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

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

http://www.katped.hu/
http://www.bkk.hu/menetrendek/
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Általános és középiskolai énektanárok  
szaktárgyi képzése  

 
Időpont: 2018. december 4. kedd, 1010– 1440 óra 

Helyszín: Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 
2091 Budakeszi, Széchenyi u. 141. 

 
Téma: 

„Csak tiszta forrásból” 

 

1010–1030 Regisztráció 
1030–1055 A gimnázium bemutatása 
  TÖRÖK CSABA igazgató  
1100–1145 "A tiszta forrás felé Bartókkal és a Gyermekekkel…" – bemutatóóra 6. osztályban 

Tanít: SZALÓCZY DÓRA 
1200–1245 Bemutató kóruspróba a gimnázium vegyeskarával  
  Karnagy: FODOR ANDRÁS 
1245–1320 Szünet és az iskola megtekintése 
1320–1420 „Átváltozás és beavatás”– irodalom és zene összecsengése  

Bartók Béla: Cantata profana című műve kapcsán. 
Előadók: KOVÁCS ANDRÁS magyartanár és SZALÓCZY DÓRA énektanár 

   
1420–1440 Tapasztalatcsere 

 
 
 

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

jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 

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

 
A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 17-es vagy 61-es villamossal, a Keleti pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati  pályudvartól 

4-es, 6-os villamossal a Széll Kálmán térig.  
A Széll Kálmán tértől 22-es, vagy 22A jelű autóbusszal a Budakeszi Városháza megállóig, vagy 222-es busszal a Gimnázium megállóig. 

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

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

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


Ügyintéző: Szentes Judit 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 12 

E-mail címe: szentes@katped.hu 
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Hogyan szervezzünk teremtésvédelmi lelkinapot a katolikus 

iskolában? 
című műhelymunkára  

 
A programot a Ignáci Pedagógiai Műhellyel  együttműködve szervezzük . 

Időpont: 2018. december 10. hétfő, 10
00 

– 14
30

 óra 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet 

A rendezvény programja: 
 

10
00

–10
15 Bevezető, köszöntés és imáság  

RUDAN MÁRIA az Ignáci Pedagógiai Műhely szakmai vezetője és  

SZENTES JUDIT a Katolikus Pedagógiai Intézet teremtésvédelmi felelőse 

 

10
15

–12
00

 Zöld lelkiségi eszközkészlet 

Műhelymunka keretében megismerkedünk lelkinapokon és egyéb lelkiségi 

programokon is használható teremtésvédelemre érzékenyítő színes eszközökkel.  

Előadó: KUSLITS BÉLA kutatási szakértő, 

MTA Ökológiai Kutatóközpont , ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály 

 

12
00 

– 12
30 

Ebédszünet 
 

12
00

 – 14
00

  A teremtésvédelem és lelkiség – hogyan állítsunk össze egy 

teremésvédelmi témájú lelkinapot? 

 Előadás és műhelymunka keretében megismerkedhetünk jógyakorlatokkal és ötletekkel, 

melyek segíthetnek egy teremtésvédelmi témájú lelkinap összeállításában és 

kivitelezésében. 

Előadók: P. ELEK LÁSZLÓ SJ iskolalelkész,  

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 

NACSA GELLÉRT közösségi vezető, 

Regnum Marianum Katolikus Közösség 

  

14
00 

– 14
30

  Reflexiók, kérdések – beszélgetés az előadókkal 
 
A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 

Tisztelettel meghívjuk az érdeklődő tanárokat. 

A szakmai napot SZENTES JUDIT felelős vezeti. 

 
 

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

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

autóbusszal a Damjanich utca megállóig.  

http://www.katped.hu/
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Útkeresés a tanár- diák, szülő konfliktusokban 

gyermekvédelmi szemszögből  

Műhelymunka 
 

A képzést az Ignáci Pedagógiai Műhellyel együttműködve szervezzük. 

 

Időpont: 2018. december 12. szerda, 1000 – 1430 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet  

1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 

A műhely témája 

A tanár – szülő, tanár – diák konfliktusok jelen vannak a tanári munka 

mindennapjaiban. A problémák között a gyermek-és ifjúságvédelmi hátterű 

események jelentős számban szerepelnek. A műhely során a gyermek-és 

ifjúságvédelem iránt nyitott tanárok munkájában felmerülő helyzetek és kérdések 

megbeszélésére kerül sor szakember segítségével, valamint információcsere 

egymással.  

Résztvevők számára lehetőséget nyílik a műhely során arra, hogy a saját 

pedagógiai munkájuk során felmerülő eseteket megosszák egymással, és közösen 

keressék a megoldások útját. 

 

 

A műhelyt vezeti: 

CSÓKAY LÁSZLÓ – pszichológus, gyermek- és ifjúságvédelmi szakember, 

Sapientia SZHF Pszichológia Tanszék oktatója 

 

  

A szakmai nap házigazdája: Szentes Judit 

 
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 Pedagógiai Intézet szakmai irányítását 

elfogadó intézmények pedagógusait! 

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

metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,a Keleti pályaudvartól 

30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig.  

Ügyintéző: Szentes Judit 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 12 

E-mail címe: szentes@katped.hu 

http://www.katped.hu/
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