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(Képzéseink 5-6-10 órásak) 

Az előadások, műhelyfoglalkozások néhány esetben létszámkorlátosak, és több alkalmasak. 

Honlap: https://www.katped.hu/kepzesek

2017. október 17. Családi Életre Nevelés  

2017. október 18. Drámapedagógiai szakmai nap  

2017. október 18. Gyermekvédelmi esetmegbeszélő műhely 

2017. október 19. Bevezetés a feladatírásba és tesztszerkesztésbe 

2017. október 26. „Amit minden tanárnak érdemes tudni az országos kompetenciamérésről” 

2017. október 27. Iskola- és óvodapszichológusok szupervíziós képzési napja 

2017. október 27. A szorobánnal való tanítás gyakorlati útmutatója I. (2 alkalmas képzés I. része!) 

2017. november 06. Kollégiumi nevelők szakmai napja 

2017. november 06. Intézkedési terv készítése 

2017. november 07. Internetbiztonság: A jobb internet közös ügyünk – digitális műveltségi 

alapvetés a mindennapokra (Gyermekvédelmi szakmai nap) 

2017. november 17. A szorobánnal való tanítás gyakorlati útmutatójaII.(2 alkalmas képzés II. része!) 

2017. november 21. Könyvtáros tanárok szakmai napja 

2017. november 21. Osztályfőnökök szakmai napja 

2017. november 23. Az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése, hasznosítása 

2017. november 24. Hatékony módszerek a kiemelt figyelmet igénylő tanulók között- Iskola az 

erdőben, erdő az iskolában, avagy problémás gyerekek az oktatásban 

2017. november 28. A matematikai gondolkodás formálása alkotásokkal és játékokkal 

2017. november 29. KIP (Komplex Instrukciós Program) 

2017. november 29. Iskolai Közösségi Szolgálat 

2017. december 01. Teremtésvédelem- MISKOLCI helyszín 

2017. december 04. Múzeumpedagógia az oktatásban 

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

T a n t á r g y h o z  n e m  k ö t h e t ő  k é p z é s e k

MEGHÍVÓ 

a CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS (CSÉN) 
szakmai napunkra 

Bármelyik korosztályt tanító, a téma iránt érdeklődő pedagógusok számára 

Időpont: 2017. október 17. kedd, 10.00-15.00 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. * 

A SZAKMAI NAPRÓL 
„Boldogabb családokért!" 

A képzésen preventív jellegű család- és egészségpedagógiai, ismeretterjesztő és készségfejlesztő programmal 
ismerkednek meg a résztvevők a „Boldogabb családokért” családi életre nevelés iskolai program kapcsán.  

A bemutató célja: 

„A családhoz, gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz, az egészséghez, az egészséges életmódhoz, az 
egészséges énkép és testtudat kialakításához kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel 
kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció megvalósítása.  
A képzés megszervezésével szeretnénk a tanárok és az iskolákban dolgozó szakemberek figyelmét a családra 
irányítani, s a képzésen szerzett tapasztalatokkal, ötletekkel segítséget nyújtani ahhoz, hogy a résztvevők 
saját intézményeikben továbbadják azt a szemléletet, hogy a felnövekvő generációnak „célja legyen a boldog 
családi élet, amelynek legfontosabb szerepe a benne élők és nevelkedők számára az egymás iránti tisztelet és 
feltétel nélküli elfogadás légkörében megélt szeretet.”  

A szakmai nap előadói: 

HORTOBÁGYINÉ DR. NAGY ÁGNES 
orvos, CSÉN tanácsadó, szakmai felelős,(Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK)) 

DR. RÉZNÉ VITUS CSILLA 
 védőnő, mentálhigiénés szakember,CSÉN tanácsadó, Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft. 

A szakmai nap házigazdája: dr. Tasnádiné Hajdu Ágnes 

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 Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Nyugati pályaudvartól
3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca
megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók.

http://www.bkk.hu/menetrendek/
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T a n t á r g y h o z n e m k ö t h e t ő k é p z é s e k
MEGHÍVÓ

a DRÁMAPEDAGÓGIAI 
szakmai napunkra 

Bármely korosztályt tanító, a téma és a drámapedagógiai iránt érdeklődő pedagógus számára 

Időpont: 2017. október 18. szerda, 10.00-15.00 

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

A SZAKMAI NAPRÓL 

Fejezetek a gyermeki NEM!-ről, avagy a motiválás nehézségei

„ Nem tudom, nem értem, nem akarom, nem vagyok rá képes, nem érdekel, nem látom át, nem látom a hasznát, 

az értelmét, nem tudom követni, nem hoz izgalomba … „   

Nem kevés feladatot ró a diákjait aktív tanulási helyzetbe bevonni készülő tanárra, hogy a gyerekek – különböző 

forrásokból eredő – ellenállását, motiválatlanságát, passzivitását megértse, feloldja, s a legoptimálisabb esetben 

termékeny együttműködéssé változtassa át.  

A két emotikon mindennapi mérlegjátékáról bizonyára rengeteg tapasztalattal bír minden leendő résztvevő. 

Ezek megosztására, körüljárására, lehetséges technikák, eljárások gyakorlati, tréning jellegű börzéjére kerül sor a 

nap első szakaszában. 

Frank McCourt: A tanárember c. könyvében írja le, hogyan motiválta kreatív írás órára járó diákjait egy számukra 

ismeretlen vers „elemzésére”. Találkozás a Tananyaggal. Ugye sokunknak ismerős motivációs starthelyzet?  

 „Drámaóráimon peremhelyzetben lévő, általában szótlan, hátrányokat hordozó diákok teremtettek már sokszor 

katartikus helyzeteket.” (Török László) 

Az Apám valcere című drámaóra talán a résztvevőknek is katarzist hoz. 

Szakmai névjegy: 

TÖRÖK LÁSZLÓ DAFTI 

„Ha e szakmai névjegyet egyetlen szimbólummal lehetne kiváltani, én – úgy sejtem, sok kollégám nevében is – a 

főnixmadarat választanám. Fáradtan a burn out görbe útjának porába hullani, majd felszárnyalni a Bethesda 

kórház önzetlen diakonisszáinak tömör hitvallásáig: „Jutalmam, hogy tehetem”, talán nem csupán egyedi 

polaritás. Három évtized tanítás - benne 25 év drámapedagógia – adja a medrét ennek a hullámzásnak.”  

Drámatanár. Az iskolai korosztályok szinte mindegyikével dolgozott már, jelenleg főleg felső tagozatosokkal 

foglalkozik magyar- és drámaórákon, és ízlelgeti a szakmai nap címében is megtalálható gyermeki NEM!-eket. 

Hosszú éveken át vezette a Lajtorja gyermekszínjátszó csoportot. A legkülönbözőbb keretek között tartott 

felnőtteknek tréningeket,előadásokat, foglalkozásokat.  

A szakmai nap házigazdája: Szepsi Rita 

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 Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Nyugati pályaudvartól

3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca
megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók.

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

 

GYERMEKVÉDELMI ESETMEGBESZÉLŐ MŰHELY 
A Faludi Ferenc Akadémiával közös szervezésben 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, osztályfőnökök és a témában érintett pedagógusok számára 
 

 

Időpont: 2017. október 18. szerda, 10.00-14.30 

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

 

A SZAKMAI NAPRÓL 

 A gyermek-és ifjúságvédelmi problémák iránt nyitott tanárok munkája során felmerülő helyzetek és 

kérdések megbeszélése szakemberekkel 

 Információcsere egymással  

 Esetmegbeszélés (a résztvevők pedagógiai munkája során fölmerülő esetek megosztása) 

 Közös megoldáskeresés 
 

 

A műhelyt vezeti: 

CSÓKAY LÁSZLÓ-  pszichológus, Sapientia SZHF Pszichológia Tanszék 
 

 

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 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. 
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MEGHÍVÓ 
 
 

Pedagógiai értékelés terület 

BEVEZETÉS A FELADATÍRÁSBA ÉS TESZTSZERKESZTÉSBE  
Bármely korosztályt tanító, a téma iránt érdeklődő pedagógusok számára 

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

 

Időpont: 2017. október 19. csütörtök, 10.00-14.30  

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

 

 

A SZAKMAI NAPRÓL 

A képzés célja, hogy gyakorlatorientált pedagógus-továbbképzés – előadás és műhelymunka – keretében 

megismertessük az érdeklődő pedagógusokat a feladatírás alapjaival, a tudásszintmérő tesztek tartalmi és 

formai követelményeivel. Célunk, hogy a résztvevők megismerjék a különböző feladattípusok sajátosságait, 

képesek legyenek a számonkérésben a megfelelő szintű feladatokat azonosítani.  
 

 Az értékelés és a vizsgáztatás pszichológiája  

 Feladatírás és tesztszerkesztés elméleti alapjai  

 Tudásszintmérő tesztek  

 Az alkalmazás követelményszintjei; feladattípusok 
 

A szakmai nap vezetői: 

??; FRANCISKA; STEINERNÉ GYURCSÁK KATALIN IZABELLA -    
 

A szakmai nap házigazdája: Bálint Erzsébet 
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 Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Nyugati pályaudvartól 
3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca 
megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

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

Pedagógiai értékelés terület 

„AMIT MINDEN TANÁRNAK ÉRDEMES TUDNI AZ ORSZÁGOS 

KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL” 
Bármely korosztályt tanító, a téma iránt érdeklődő pedagógusok számára 

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

 

Időpont: 2017. október 26. csütörtök, 10.00-15.00  

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

 

A SZAKMAI NAPRÓL 

Gyakorlati szemléletű pedagógus-továbbképzés bármely érdeklődő pedagógus számára, aki szeretne 
megismerkedni az Országos kompetenciamérés alapjaival: mit és milyen módszerrel mérnek, hogyan lehet 
értelmezni a kompetenciamérésről készülő jelentések ábráit, saját iskolájuk 2016-os jelentését szívesen 
megnéznék, megértenék. Olyan intézményvezetőknek javasoljuk, hogy delegáljanak pedagógusokat a 
képzésre, akik szeretnék, ha a kompetenciamérés a tantestület közös ügye lenne, és szívesen kapnának 
támogatást ennek megvalósításához. 
 

I.  Általános ismeretek az Országos kompetenciamérésről (tartalom, módszertan, lebonyolítás);  
A mérések folyamata; Az országos mérések új elemei.  

II.  A kompetenciamérés eredményei: elemzés, értelmezés (FIT-jelentések, ábrák, grafikonok – alapfogalmak 
„laikusoknak”).  

III.  A kompetenciamérések tartalma (feladatlapok; tartalmi keret; megoldókulcs).  
IV.  Mit tehetünk az eredmények javítása érdekében? Kompetenciafejlesztés az egyes tantárgyak keretében.  
V.  Online források. Saját intézmény jelentésének letöltése, értelmezése. 
 

ESZKÖZIGÉNY: Saját (hozott) wifi-képes számítógép ajánlott. A képzésen szakmai anyagokat osztunk meg, online 
forrásokat mutatunk be, és lehetőség lesz saját intézmény jelentését letölteni, értelmezni. A gyakorlatokba való aktív 
bekapcsolódást a saját számítógép teszi lehetővé. 
 

A szakmai nap vezetői: 

BÁLINT ERZSÉBET ÉS WIRNHARDTNÉ MATOLCSY ERZSÉBET  szaktanácsadók 

A szakmai nap házigazdája: Bálint Erzsébet 
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 Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Nyugati pályaudvartól 
3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca 
megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

http://www.bkk.hu/menetrendek/
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SZUPERVÍZIÓS NAP ISKOLA- és ÓVODAPSZICHOLÓGUSOK SZÁMÁRA 
Ajánljuk a mentálhigiénés szakemberek számára is 

A KÉPZÉS LÉTSZÁMKORLÁTOS! A szakmai napra 14 főt tudunk fogadni, a jelentkezés sorrendjében. 
 

Időpont: 2017. október 27. péntek, 10.00-15.00 

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

 

A SZAKMAI NAPRÓL 

„Esetek- szerepek- célok” 

Csoportos szupervízió az iskola- és óvodapszichológusi szakmai személyiség fejlesztésére 
 Mi a szerepünk az iskolai rendszerben és hogyan lehet ezt elég jól megélni?  

 A különböző iskolai interakciós helyzetekben (pl. tanár/diák-iskolapszichológus) mi a feladatom, 

szerepem, célom? 

 Hogyan találunk kapcsolódási pontokat az iskolában? Hogyan építsünk hálózatot, teamet? 

 Kiktől, hogyan kaphatunk (pozitív) visszajelzéseket a munkánkra?  

 Mi vesz el energiát? Mi lelkesít? Hol vannak a határaink? 
 

Szakmai nap trénerei: 

KOVÁCS GÁBOR  tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, erőszakmentes kommunikációs  
társtréner 

ZSUPÁN PÉTER  tanácsadó szakpszichológus, iskolapszichológus, tréner, pszichodramatista  
 

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 Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Nyugati pályaudvartól 
3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca 
megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

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

 

T a n t á r g y h o z  n e m  k ö t h e t ő  k é p z é s e k  

MEGHÍVÓ 

 

A SZOROBÁNNAL VALÓ TANÍTÁS GYAKORLATI ÚTMUTATÓJA I-II. 
(10 óra, 2 alkalom, alkalmakként 5 óra) 

Elsősorban alsó tagozatos pedagógusok számára ajánljuk 

A szakmai napról igazolást csak a 10. óra végén adunk annak, aki mindkét alkalmon jelen volt! 
 

 

 Időpont: I. 2017. október 27. péntek, 10.00-14.30 és II. 2017. november 17. péntek, 10.00-14.30 

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

A SZAKMAI NAPRÓL 

A szorobán és annak fejlesztő hatása (2 alkalom) 

A képzés során a résztvevők gyakorlati ismereteket szereznek a szorobán használatáról, az elemi 
matematikaoktatásban való alkalmazásáról, megismerkednek az abban rejlő fejlesztő hatásokkal, a 
használatának a lehetőségeivel. 
 

 A szorobán, mint oktatási eszköz 
 A számolótábla használatának alaplépései 
 A szorobánnal való tanítás módszertana 
 Didaktikai ismeretek 
 Alapműveletek, feladattípusok szorobánnal 
 A számolótábla szerepe a tehetségfejlesztésben, felzárkóztatásban 
 A tanmenetbe illesztés lehetőségei 
 A számolótábla lehetőségei a számoláson túl az alsó tagozatos oktatásban 

 

A foglalkozást vezeti: 

KOREN EMESE-  
Tanító. Már a diplomamunkájában is a szorobán használatát kutatta a matematikatanításban. Közel két 
évtizede tanítja ezzel az eszközzel a diákjait, ismeri a tehetséges tanulókra gyakorolt fejlesztő hatását, 
és tudja, hogyan segít a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek mindennapjaiban. 

 
 

A szakmai nap házigazdája: Szepsi Rita 

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 Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Nyugati pályaudvartól 

3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca 
megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

http://www.bkk.hu/menetrendek/
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T a n t á r g y h o z  n e m  k ö t h e t ő  k é p z é s e k  

MEGHÍVÓ 
 

a KOLLÉGIUMI 
szakmai napunkra 

Kollégiumi nevelők számára ajánljuk 
 

Időpont: 2017. november 6. hétfő, 10.00-14.30 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. * 

 
 

A SZAKMAI NAPRÓL 

A személyiség növekedése a bölcs szabadság  szellemében  
 

„Azoknak, akik nevelnek, kell, hogy elképzelésük legyen arról, hogy mit akarnak.  
Hinniük kell abban, hogy mindenki gondolata, és  jelleme is fejleszthető, jobbá tehető, mint amilyen most. Akik 
nevelnek, maguknak is igyekezniük kell jobbá válni… Mert elvekkel, szabályokkal nem lehet nevelni. Azzal hatunk a 
másikra, ahogyan élünk, ahogyan szeretünk, és ahogyan hiszünk a dolgokban." 

/Janet E. Stuart RSCJ/ 

 Interaktív előadás Erik Erikson pszichoszociális fejlődéselméletéről. 

 Közös gondolkodás azokról a módszerekről, feltételekről, nevelői attitűdökről, amivel a kollégisták személyes 
fejlődését támogathatja egy nevelőtanár a bölcs szabadság szellemében. 

 

A szakmai nap vezetői: 

SOMOGYINÉ DR. PETIK KRISZTINA   
Pszichológus, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola  Pszichológia Tanszékének vezetője. 

SZILÁGYI ERZSÉBET 
Sacré Coeur nővér. Nyugdíjas középiskolai tanár. Tanított a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola 
és Gimnáziumban, valamint prefekta és nevelőtanár volt a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 
lánykollégiumában.  

PETŐ ÉVA  
Sacré Coeur nővér. Középiskolai tanár. Nevelőtanárként dolgozott Miskolcon a Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium lánykollégiumában. Jelenleg a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodájának 
munkatársa.  

A szakmai nap házigazdája: Pető Éva, tantárgygondozó 

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

 

Tisztelettel meghívjuk a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusait! 
*A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Nyugati pályaudvartól 
3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca 
megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

http://www.bkk.hu/menetrendek/
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T a n t á r g y h o z  n e m  k ö t h e t ő  k é p z é s e k  

MEGHÍVÓ 
 

Pedagógiai értékelés terület 

INTÉZKEDÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 
Általános- és középiskolában tanító pedagógusok számára 

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

 

Időpont: 2017. november 6. hétfő, 10.00-15.00  

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

 

 

A SZAKMAI NAPRÓL 

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

 Az intézkedési terv általános elemei 
 Törvényi háttér 
 Intézkedési terv minta megismerése, közös gondolkodás egyes elemekről 
 Intézkedési terv részeinek kidolgozása- csoportmunka 

 
ESZKÖZIGÉNY: A képzésen szakmai anyagokat osztunk meg, ehhez hozzanak pendrive-ot. 
 

A szakmai nap vezetői: 

BÁLINT ERZSÉBET mérés-értékelés szaktanácsadó 
 

A szakmai nap házigazdája: Szepsi Rita 
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 Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Nyugati pályaudvartól 
3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca 
megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

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

 

INTERNETBIZTONSÁG:  
A JOBB INTERNET KÖZÖS ÜGYÜNK – DIGITÁLIS MŰVELTSÉGI ALAPVETÉS 

A MINDENNAPOKRA 
A Faludi Ferenc Akadémiával közös szervezésben 

Gyermekvédelmi felelősök, valamint bármely korosztályt tanító, a téma iránt érdeklődő pedagógus számára 
 

Időpont: 2017. november 7. kedd, 10.00-14.30 

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

A GYERMEKVÉDELMI SZAKMAI NAPRÓL 
 

A lentebb említett fogalmak megismerésében, a jelenségek felismerésében és kezelésében óriási felelőssége van a 
felnőtt társadalomnak. Korunk a fordított szocializáció tipikus példája, ahol a felnőttek bebocsátást nyernek a digitális 
világ mindennapjaiba és a gyerekektől, fiataloktól tanulnak, azonban élettapasztalatok terén a felnőtteké az előny. A 
személyes figyelem semmivel sem pótolható, ezért fontos ennek a világnak a megismerése. 

 A tréning során a résztvevők alapismereteket szereznek a digitális műveltség témakörében, középpontban az 
internetbiztonsági kérdésekkel.  

 Megismerkednek a fiatalok által használt legnépszerűbb online kommunikációs csatornákkal (pl. Facebook, Youtube, 
Instagram) alkalmazásokkal (pl.  Musically, Snapchat), játékokkal (pl. Minecraft). 

 Megismerkedhetnek olyan új fogalmakkal mint oversharing, cyberbullying, sexting, grooming, adathalászat, a Facebook 
depresszió, a lájkvadászat, fantomcsengés, kihívások, a Superman szindróma, FOMO, JOMO, FOBO, youtuber,  vlogger.  

 Az általános iskola kezdetétől a középfokú tanulmányok végéig áttekintésre kerülnek a korosztályos jellemzők 
emberi, jogi és technikai oldalról.  

 Szó lesz esetekről és azok kezeléséről, a megelőzéséről. A résztvevők megismerkedhetnek jó gyakorlatokkal, 
szakirodalommal. 

Szakmai névjegy a trénerről: 
 

DR. BARACSI KATALIN-   

Családjogi szakjogász, internetbiztonsági oktató-szakértő, rendészeti tréner, 2012-ig a Kék Vonal Gyermekkrízis 
Alapítvány önkéntes gyerekjogásza. 2009-től szakértő tréner az EU Biztonságos Internet Programjában. Szakmai 
testületek (pl. Gyermekvédelmi Internet Kerekasztal; No Hate Kampánybizottság) delegáltja. Tagja volt a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanácsnak. Szakmai anyagokat, programokat készít és koordinál (pl. Safer Internet Program; 
Hegyvidék Onvédelem; Bűnmegelőzésért a digitális világban; Tegyünk együtt a biztonságunkért! – Biztonságos 
életre nevelés). Rendszeres résztvevője és felkért előadója hazai és nemzetközi rendezvényeknek. 

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

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

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

 

a KÖNYVTÁROS TANÁROK 
számára rendezett szakmai napunkra 

Elsősorban könyvtárszakos, könyvtárosként dolgozó pedagógusok számára 

 

Időpont: 2017. november 21. kedd, 10.00-14.30 

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

 

 
 

A SZAKMAI NAPRÓL 

10.00- 10.10  Köszöntés, napindító 
10.10- 10.25  Bemutatkozik a gödöllői Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Dohanicsné Vígh 

Adrienn) 
10.25- 11.15  Senki sem sziget – iskolai könyvtárak határok nélkül (Kámán Veronika) 
11.15- 12.00  Csoportmunka  
12.00- 12.30  Szünet 
12.30- 14.00  Könyvtárpedagógiai foglalkozások hónapról hónapra (Szakmári Klára) 
14.00- 14.20  Kérdések, válaszok, aktualitások 
14.20- 14.30   Zárógondolatok 

 

A szakmai nap előadói: 

KÁMÁN VERONIKA KTE nemzetközi kapcsolatok felelőse 

SZAKMÁRI KLÁRA  Budai Nagy Antal Gimnázium könyvtáros tanára, szaktanácsadó 

 

A szakmai nap házigazdája: dr. Eigner Judit, tantárgygondozó 

 

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

 
 

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

 

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

3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca 
megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

http://www.bkk.hu/menetrendek/
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T a n t á r g y h o z  n e m  k ö t h e t ő  k é p z é s e k  

MEGHÍVÓ 
 

az OSZTÁLYFŐNÖKI 
szakmai napunkra 

Osztályfőnökök és a téma iránt érdeklődő pedagógusok számára 
 

Időpont: 2017. november 21. kedd, 10.00-14.30 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. * 

 

A SZAKMAI NAPRÓL 
Függőséget okozó szokások a kamaszkorban 

avagy  
a káros szenvedélyek prevenciója 

 

Érzékenyítés, ismeretanyag-átadás, szemléletformálás és ehhez kapcsolódóan alapszintű gyakorlati tudás 
(helyzetgyakorlatok, kisfilmek, gyakorlati elemek, módszerek) átadása a következő főbb témakörökben: 

 saját értékesség megfogalmazása 
 a függőséggel kapcsolatos tévhitek eloszlatása, alapvetések tisztázása 
 figyelemfelhívás a szermentes élet és kikapcsolódás értékére, a fiatalok egymás iránti felelősségére  
 a nemet mondani tudás képességének erősítése 
 a fiataloknál az egyéni célok kitűzése  

 

A szakmai nap témája a Boldogabb családokért! Családi Életre Nevelés (CSÉN) Program részeként, annak 
metodikája szerint kerül bemutatásra. 

A szakmai nap vezetői: 

RÉZNÉ VITUS CSILLA   

Mentálhigiénés szakember, CSÉN tanácsadó, Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft. vezetője 

SZENTANNAI JUDIT 
Hitoktató, CSÉN tanácsadó, Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársa 
 

A szakmai nap házigazdája: Komáromi Mária 
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 Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Nyugati pályaudvartól 
3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca 

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

http://www.bkk.hu/menetrendek/
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T a n t á r g y h o z  n e m  k ö t h e t ő  k é p z é s e k  

MEGHÍVÓ 
 

Pedagógiai értékelés terület 

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE, 

HASZNOSÍTÁSA 
Általános és középiskolában tanító pedagógusok számára 

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

 

 

Időpont: 2017. november 23. csütörtök, 10.00-15.00  

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

 

A SZAKMAI NAPRÓL 

A képzés fő 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. 
 
 

 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 

 
 
 

ESZKÖZIGÉNY: Saját (hozott) wifi-képes számítógép ajánlott. A képzésen szakmai anyagokat osztunk meg, 
online forrásokat mutatunk be és használunk. A gyakorlatokba való aktív bekapcsolódást a saját számítógép 
teszi lehetővé. 
 

A szakmai nap vezetői: 

BÁLINT ERZSÉBET és WIRNHARDTNÉ MATOLCSY ERZSÉBET szaktanácsadók 
 

A szakmai nap házigazdája: Bálint Erzsébet 
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 Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Nyugati pályaudvartól 
3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca 
megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

http://www.bkk.hu/menetrendek/
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T a n t á r g y h o z  n e m  k ö t h e t ő  k é p z é s e k  

MEGHÍVÓ 

HATÉKONY MÓDSZEREK A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK KÖZÖTT 
ISKOLA AZ ERDŐBEN, ERDŐ AZ ISKOLÁBAN, avagy 

PROBLÉMÁS GYEREKEK AZ OKTATÁSBAN 
című szakmai műhelymunkára 

Bármely korosztályt tanító pedagógus számára, aki találkozik MÁS gyerekekkel 
 

Időpont: 2017. november 24. péntek, 10.00-14.30 

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

A SZAKMAI NAPRÓL 

Ezekkel a módszerekkel a Leiner Károly a lemorzsolódást, korai iskolaelhagyást a Baráti Kör tagjai 
körében és saját osztályaiban nulla %-ra vitte le, illetve a hozzá kerülő tanulók mérési eredményei 167%-

kal javultak a tanév végére. 
 
 

Jó gyakorlatok, bevált eljárások a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek körében: 

 rövid elméleti alapok, felvetések, gondolatok 
 gyakorlatban alkalmazható módszerek, eszközök, eljárások 
 ezek megbeszélése, kipróbálása, a „miért működik?” válaszai 
 Hogyan lehet adaptálni egy-egy ötletet saját osztályra, az adott iskola, tanulócsoport lehetőségeire az eltérő 

feltételek mellett?  
 Hogyan használjuk a digitális világ eszközeit és lehetőségeit a nevelés-oktatás folyamatában? 
 Hogyan vegyük fel a harcot a mai virtuális világgal? 

A válaszokat nagyon gyors, tömény, de élvezetes és hasznos gyakorlati munka során kaphatják meg az érdeklődők. 
 

A műhelymunkát vezeti: 

LEINER KÁROLY- (Zöldbéka tanár úr) tanító, gyógypedagógus  

Az elmúlt 30 év alatt végigtanította a teljes magyar közoktatást: a kis elsős diáktól a felsős tanulóig, a kisegítő 

iskola osztályaitól az egyetemi hallgatókig-   
 

A szakmai nap házigazdája: Szepsi Rita 
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 Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Nyugati pályaudvartól 
3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca 
megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

http://www.bkk.hu/menetrendek/
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T a n t á r g y h o z  n e m  k ö t h e t ő  k é p z é s e k  

MEGHÍVÓ 
 

A MATEMATIKAI GONDOLKODÁS FORMÁLÁSA  
ALKOTÁSOKKAL ÉS JÁTÉKOKKAL  

c. szakmai napunkra 

Elsősorban a 6-12 éves korosztályt tanító, a Varga Tamás- féle matematikai gondolkodás megismerése iránt 
érdeklődő pedagógus számára 

Időpont: 2017. november 28. kedd, 10.00-14.30 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. * 

A SZAKMAI NAPRÓL 

 Bemutatás vagy tevékenykedtetés? 
 Közlés vagy felfedeztetés? 
 Magyarázat vagy töprengés? 
 Kézenfogva vagy önállóan? 

A matematika különféle területeiről válogatott gondolkodásfejlesztő feladatok megoldásával és elemzésével, 
valamint játékokkal szeretnénk elérni, hogy a fenti kérdésekre a programon résztvevők maguk adják meg a választ.  

A 6-12 éves életkorra tervezett problémafelvetésekkel érintjük az aktuális matematika kerettanterv mindegyik 
témakörét.  

A szakmai nap előadói: 

DR. BAGOTA MÓNIKA (ELTE TÓK Matematika Tanszék, adjunktus) 
Szerzője illetve társzerzője több egyetemi, főiskolai matematika példatárnak. Részt vett pilot lebonyolítóként 
a GEOMATECH projektben, ahol az alsós digitális tananyagok kipróbálását koordinálta. A „Diagnosztikus 
mérések fejlesztése” című program elektronikus, 2. fázisában alsós lektorként vállalt szerepet. Folyamatosan 
részt vesz a matematika tanulásával, tanításával kapcsolatos kutatásokban. 

 

ZSINKÓ ERZSÉBET (ELTE TÓK Matematika Tanszék, c. egyetemi docens) 
Tantervíróként, szakmai tanácsadóként, programfejlesztőként és szerkesztőként szerepet vállalt a 
kompetencia alapú képzés és oktatás matematika programjának kidolgozásában. Részt vett abban a 
pedagógiai kutató-fejlesztő munkában, amelynek során kidolgozásra került a négyéves tanítóképzés 
programja. Folyamatosan részt vett a matematika tanításával, tanulásával kapcsolatos kutatásokban. 
Szerkesztője és társszerzője volt a Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. gondozásában Fejlesztő matematika 
címmel megjelent Kompetenciafejlesztő feladatbanknak.  

A szakmai nap házigazdája: Szepsi Rita 
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 Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Nyugati pályaudvartól 
3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca 
megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 
. 

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

MÓDSZEREK A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEKÉRT- 
KIP 

 című szakmai napunkra 

Bármely korosztályt tanító, a téma iránt érdeklődő pedagógus számára 

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

 

Időpont: 2017. november 29. szerda, 10.00-14.30 

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

A SZAKMAI NAPRÓL 

A komplex instrukciós program 
 

A szakmai napon a KIP, azaz Komplex Instrukciós Program bemutatása történik.  

 Hazai tapasztalatok az elmúlt 17 év gyakorlatából (prezentáció).  
 Szimulált óra a résztvevőkkel.  
 Órarészletek videó felvételről.  
 A KIP bevezetését segítő gyakorlatok.  
 Tapasztalatcsere a résztvevők tanítási gyakorlatára építve - kooperatív tanítási-tanulási módszerek - hasonlóságok 

és eltérések. 
 
 

A szakmai nap trénere: 

B. NAGY ÉVA -  

A konstruktív instrukciós program hazai meghonosítója. Általános iskolai tanár. A szegedi Egyetem Tanárképző 
Karán és az ELTE PPK Interkulturális Intézetében szemináriumokat tartott éveken keresztül. Pedagógus- 
továbbképzési tréner volt emberi jogok, béke és interkulturális oktatás- nevelés témákban itthon és külföldön. 
Tananyagokat fejlesztett és oktatási projekteket vezetett.  
  
 

A szakmai nap házigazdája: Szepsi Rita 
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 Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Nyugati pályaudvartól 
3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca 
megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

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

az ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 
szakmai napunkra 

A közösségi szolgálatot támogató,  és a téma iránt érdeklődő pedagógusok számára 
 

Időpont: 2017. november 29. szerda, 10.00-15.00 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. * 

A SZAKMAI NAPRÓL 
 

Gyakorlati szemléletű szakmai nap bármely érdeklődő pedagógus, nevelő munkát segítő alkalmazott számára, aki 
szeretne megismerkedni az Iskolai Közösségi Szolgálat alapjaival: hogyan és milyen módszerrel készítik fel a 
diákokat, milyen feladatokra küldik őket. Olyan intézményvezetőknek javasoljuk, hogy delegáljanak pedagógusokat 
a képzésre, akik szeretnék, ha az IKSZ-ről több ismeretük lenne, vagy most gondolkodnak a terület intézményi 
fejlesztésén, és örömmel kapnának támogatást ennek megvalósításához.  

 Általános ismeretek az Iskolai Közösségi Szolgálat (röviden: IKSZ) megvalósításáról (jogszabályok, 
módszertan, alapelvek). 

 Az érzékenyítés, felkészítés jelentősége. 
 A szervezés folyamata: a pedagógiai célok meghatározása, a felkészítés - feldolgozás módszertana konkrét 

gyakorlatokon keresztül. 
 A 8 terület lehetőségeinek megismerése országosan; az iskolán belüli és iskolán kívüli tevékenységek köre. 
 Az IKSZ dokumentálása. 
 Az iskolai közösségi szolgálat megszervezésének tervezése, forgatókönyv, illetve ötletek átgondolása, 

szintetizálása a saját intézményi gyakorlatra. Helyi sajátosságok, IKSZ szabályzat.  
 Pedagógiai kísérés, reflexió szerepe, lehetőségei. 
 Már működő jó gyakorlatok, praktikus ismeretek, (internetes felület az IKSZ-hez, alapfogalmak, alapelvek). 
 Tapasztalatcsere, eddigi tapasztalatok, eredmények és buktatók egymással való megosztása. 

A szakmai nap előadói: 

ALMAINÉ SZABÓ GABRIELLA és KISSNÉ PAPP GABRIELLA, szaktanácsadók 

 A szakmai nap házigazdája: dr. Tasnádiné Hajdu Ágnes 

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 Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Nyugati pályaudvartól 
3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca 
megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

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

TEREMTÉSVÉDELEM A KATOLIKUS ISKOLÁKBAN 
A Faludi Ferenc Akadémiával közös szervezésben, MISKOLCON 

Ajánljuk bármely korosztályt tanító, a téma iránt érdeklődő pedagógus számára 

A KÉPZÉS LÉTSZÁMKORLÁTOS! A szakmai napra 35 főt tudunk fogadni, a jelentkezés sorrendjében. 
 
 

Időpont: 2017. december 1. péntek, 10.00-14.30 

Helyszín: Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, 3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12. * 
 

 

 

A SZAKMAI NAPRÓL 

10.00- 10.20   Ima, bevezetés, köszöntés 

10.20- 12.00 Laudato Si’ enciklika feldoglozása –előadás és módszertani műhely- Szentes Judit 

12.00- 12.30   Szünet 

12.30- 14.00 Mit tud tenni egy katolikus iskola a teremtésvédelemért?  - módszertani bemutató- 

Almási Zsuzsanna 

14.00-14.30  Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, mint ökoiskola bemutatása 
 

 

A szakmai nap előadóiról: 

SZENTES JUDIT - Katolikus Pedagógiai Intézet munkatársa (DÖK, IKSZ, gyermekvédelmi, teremtésvédelmi 

felelős) szaktanácsadó 

ALMÁSI ZSUZSANNA- Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola igazgatója, Pécel, szaktanácsadó 
 

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 Tiszai pályaudvarról 30, vagy 31-es autóbusszal az Ifjúság útjáig, majd gyalog, illetve 1-es vagy 2-es villamossal a Villanyrendőrig, onnan 
35-ös busszal az Ifjúság útjáig. A Búza tértől gyalog a Centrumig, onnan a 35-ös busszal az Ifjúság útjáig, a 32-es busszal az Ifjúság útjáig. 
A https://www.google.hu/maps  útvonaltérképén elérhetőek a fenti, vagy további útvonalak.  

https://www.google.hu/maps
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MÚZEUMPEDAGÓGIA AZ OKTATÁSBAN 
 című szakmai napunkra 

Bármely korosztályt tanító, a múzeumpedagógia iránt érdeklődő pedagógus számára 

Időpont: 2017. december 4. hétfő, 10.00-14.30 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. * 

 

A SZAKMAI NAPRÓL 
 

A múzeumpedagógia hazánkban már egyre kevésbé számít új oktatási formának, mégis kevesen ismerik a 
múzeumok nyújtotta tanulási és tanítási lehetőségekkel, a múzeumpedagógiában rejlő előnyökkel.  
A múzeum speciális, köztes helyszín a tanulás és a szórakozás között.  
A múzeumpedagógia interdiszciplináris kapcsolatait kihasználva, múzeumi oktatási programokkal elérhetővé 
válnak a diákok számára a nehezen megfogható tantárgyak, tananyagok és témakörök is. 

A szakmai nap fő céljai, hogy: 

 a pedagógusok megismerjék a múzeumpedagógia módszereit 
 rálássanak a múzeumi helyszín és a tárgyközpontú oktatás hatására a diákok körében 
 tapasztalatot szerezzenek a múzeumpedagógia tanulás-tanítás folyamatára gyakorolt hatásáról. 

A szakmai nap témái: 

 a múzeumpedagógia története 
 terminológiai alapok 
 alkalmazott módszerek 
 a tanulást segítő, gyakorlati programok, különös tekintettel az egyházi múzeumokra 
 jelentősebb hazai múzeumpedagógiai törekvések 
 a múzeumi gyűjteményekkel való foglalkozás tanmenetei lehetőségei 
 a műtárgyakat feldolgozó foglalkozások tanmenetbe illeszthetősége. 

A szakmai nap előadója: 
VERECKEI ANDRÁS   

Művészet- és vallástörténész. 2011-től múzeumpedagógus az esztergomi Keresztény Múzeumban, 2015-
2017-ig a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium művészettörténelem tanára, 2017-től a MNM esztergomi 
Vármúzeumának programszervezője és múzeumpedagógusa. Meghívott előadó a MOME és a PPKE-BTK 
múzeumpedagógiai oktatásában. Publikációi és előadásai e téma mellett a középkori liturgikus tárgyak 
múzeumpedagógiai feldolgozásának lehetőségeit vizsgálják a hittan oktatása szempontjából.  

A szakmai nap házigazdája: Szepsi Rita 
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 Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; a Nyugati pályaudvartól 
3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig, a Keleti pályaudvartól 30-as vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca 
megállóig. A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen olvashatók. 

http://www.bkk.hu/menetrendek/
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Á b é c é r e n d b e  s z e d e t t  ö s s z e s í t é s  
 

(Képzéseink 5-6-10 órásak) 
 

Az előadások, műhelyfoglalkozások néhány esetben létszámkorlátosak, és több alkalmasak. 
 

Honlap: https://www.katped.hu/kepzesek 
 

„Amit minden tanárnak érdemes tudni az országos kompetenciamérésről” (OKM) 

 
2017. 10.26. 

 

A matematikai gondolkodás formálása alkotásokkal és játékokkal 
 

2017. 11. 28. 

Az országos kompetenciamérés eredményeinek elemzése, hasznosítása  
(OKM haladó) 

2017. 11. 23. 
 

A szorobánnal való tanítás gyakorlati útmutatója I.- II.                                              2017. 10. 27. és  2017. 11. 17. 

Bevezetés a feladatírásba és tesztszerkesztésbe 
 

2017. 10. 19. 

Családi Életre Nevelés 
 

2017. 10. 17. 

Drámapedagógiai szakmai nap 2017. 10. 18. 

Gyermekvédelmi esetmegbeszélő műhely 2017. 10. 18. 

Hatékony módszerek a kiemelt figyelmet igénylő tanulók között-  
Iskola az erdőben, erdő az iskolában, avagy problémás gyerekek az oktatásban 2017. 11.24. 

Internetbiztonság: A jobb internet közös ügyünk – digitális műveltségi alapvetés a 
mindennapokra (Gyermekvédelmi szakmai nap) 

 
2017. 11. 07. 

 
Intézkedési terv készítése 2017. 11. 06. 

Iskolai Közösségi Szolgálat 2017. 11. 29. 

Iskola- és óvodapszichológusok szupervíziós képzési napja 2017. 10. 27. 

KIP (Komplex Instrukciós Program) 2017. 11. 29. 

Kollégiumi nevelők szakmai napja 2017. 11. 06. 
 

Könyvtáros tanárok szakmai napja 2017. 11. 21. 

Múzeumpedagógia az oktatásban 2017. 12. 04. 

Osztályfőnökök szakmai napja 2017. 11.21. 

Teremtésvédelem- MISKOLCI helyszín 2017. 12. 01. 
 
 

  

https://www.katped.hu/kepzesek
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