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Meghívó 

5-14. évfolyamon tanító pedagógusok számára

A digitális  ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS  

Az eredmények elemzése, hasznosítása  

című SZAKMAI MŰHELYNAPRA  

Időpont: 2023. március 14. kedd, 1000 –1300 óra 

Helyszín: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 

A rendezvény programja: 

Előadás és konzultációs lehetőség pedagógusok számára, akik szeretnének megismerkedni a megújult (digitális) 

Országos kompetenciaméréssel: mit és milyen módszerrel mérnek, milyen változások vannak a digitális 

mérésben; hogyan lehet értelmezni a kompetenciamérésről készülő jelentések ábráit, hogyan értelmezhetjük saját 

iskolánk jelentését. 

Az előadás témái: 

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

a digitális mérésben.

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

alapfogalmak). OKM-eredmények megjelenése az intézményi tanfelügyeletben.

Konzultáció: 

Lehetőséget szeretnénk adni a résztvevők számára, hogy az eddigi gyakorlatuk során felmerült kérdésekre, 

problémákra válaszokat kérhessenek és kapjanak. 

A részvétel feltételei: 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop

• fülhallgató

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

A programot vezetik: 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 

A program felelőse: 

Bálint Erzsébet – pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 

A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki (4x45perc), amelyet elektronikus formában küldünk 

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

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

Online előadás és konzultációs lehetőség általános és középiskolai pedagógusok számára 
 

 

Időpont: 2023. március 29. szerda, 1000–1300 

         

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 

 

 

A program célja, hogy előadás keretében megismertessük az érdeklődő pedagógusokat az intézkedési terv 

műfajával, tartalmi és formai jellemzőivel, sablont adjunk intézkedési terv készítéséhez. 

 

 

Az előadás témái:  

 
• Az Intézkedési terv általános elemei 

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

• Törvényi háttér 

• Intézkedési terv minta megismerése, közös gondolkodás az egyes elemekről 

• Intézkedési terv részeinek kidolgozása 

 

Konzultációs lehetőség:  

 
Általános kérdéseiket az előadás során tehetik fel a résztvevők. Az előadást követően szaktanácsadók 

bevonásával biztosítunk lehetőséget online személyes konzultációra egy későbbi, egyénileg egyeztetett 

időpontban. 

 

A részvétel feltételei: 
 

•  kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 

•  fülhallgató 

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

 

A programot vezetik: 
 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 

 

 

A program felelőse: 
 

Bálint Erzsébet – pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 

 
A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki (4x45 perc), amelyet elektronikus formában küldünk meg. 

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

120 órás továbbképzésébe NEM SZÁMÍTHATÓ BE! (Vö. 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet) 
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ONLINE MINIALKALMAZÁSOK, ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATA 

AZ OKTATÁSBAN I.  

 

(PDF konverter, Szófelhőkészítés, Képregénykészítés, Kahoot, Quizlet, Trimino) 

 

Online szakmai program a köznevelés bármelyik fokán tanító, érdeklődő pedagógus számára 

A programra a jelentkezés sorrendjében 20 főt tudunk fogadni! 

 

Időpont: 2023. március 29. 1300–1430 

 Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 

 

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

olyan ismeretekhez jutni, amellyel változatosabbá tudnák tenni a tanóráikat. Ezek a programok egyszerű, 

könnyen kezelhető, online alkalmazások, amellyel a tanórák egy-egy része megtámogatható. Használatuk 

lehetőséget biztosít differenciálásra, tehetséggondozásra, gyakorlásra, vagy akár a házi feladatok színesebbé 

tételére is.   

 

A program 5 óra egyéni tanulásból és önálló feladatkészítésből, valamint 2 óra online szakmai 

konzultációból áll. A konzultáción való részvétel, a feladatok beadása és annak a szakmai 

konzulensek általi jóváhagyása az igazolás kiadásának a feltétele. 

 

A program menete: 

 

• A szakmai anyag megismerése minivideók és leírás alapján, önállóan a konzultáció előtt. Tanterembe 

meghívás, a szakmai anyag közzététele: 2023. március 20. 

• Konzultáció (segítségnyújtás a beadandó feladat elkészítéséhez, a felmerülő kérdések megbeszélése, 

tapasztalatcsere). Időpontja: 2023. március 29. 

• A feladat feltöltése a Google Tanterembe. Határidő: 2023. április 4. éjfél 

 

A programot vezetik: 
 

Matolcsy Erzsébet és Szabó Csaba, a Katolikus Pedagógiai Intézet IKT szaktanácsadói 
 

A program felelőse: 
 

dr. Mártonné Sárossy Mónika – a KaPI munkatársa, pedagógiai előadó, IKT szaktanácsadó 
 

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

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

120 órás továbbképzésébe  beszámítható (Vö. 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet) 
 

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

ügyintézőt a megadott elérhetőségeken 
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GENIALLY – INTERAKTÍV TANANYAGELEMEK KÉSZÍTÉSE  
 

Egyéni tanulás és online előadás a köznevelés bármelyik fokán tanító, érdeklődő pedagógus 

számára 10 órában 
 

A programra a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 
 

Online konzultáció időpontja: 2023. április 19. szerda, 1300–1430 

       

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

A Genially egy ingyenes online platform, amit bemutatunk. Interaktív prezentációkat és infografikákat hozhatunk 

létre személyre szabott tartalmakkal, varázslatos digitális tananyagokat, kvízeket, szabadulószobákat, interaktív 

képeket, képeslapokat és önéletrajzokat is készíthetünk vele. 

  

A 10 órás képzés 8 óra önálló tanulásból és feladatkészítésből, valamint 2 óra online szakmai 

konzultációból áll. A konzultáción való részvétel, a feladatok beadása és annak a szakmai 

konzulensek általi jóváhagyása az igazolás kiadásának a feltétele. 

 

A program menete:  

 

• A szakmai anyag megismerése minivideók és leírás alapján, önállóan a konzultáció előtt. Tanterembe 

meghívás, a szakmai anyag közzététele: 2023. március 29. 

• Konzultáció (segítségnyújtás a beadandó feladat elkészítéséhez, a felmerülő kérdések megbeszélése, 

tapasztalatcsere). Időpontja: 2023. április 19. 

• A feladat feltöltése a Google Tanterembe. Határidő: 2023. április 25. éjfél 

 

A részvétel feltételei: 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 

• fülhallgató 

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

 

A programot vezetik: 
 

Kapczár Krisztina, Vizes Marianna, a Katolikus Pedagógiai Intézet IKT szaktanácsadói 
 

A program felelőse: 
 

dr. Mártonné Sárossy Mónika – a KaPI munkatársa, pedagógiai előadó, IKT szaktanácsadó 
 

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

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

120 órás továbbképzésébe beszámítható (Vö. 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet) 

 

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

ügyintézőt a megadott elérhetőségeken 
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FELKÉSZÜLÉS A MESTERPEDAGÓGUS MINŐSÍTÉSRE 

Online előadás és konzultációs lehetőség  

mesterpedagógus minősítésre készülő pedagógusok számára 

A programra a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 

Időpont: 2023. április 19. szerda 1000 – 1300

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 

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

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

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

kérdéseikre is válaszoljunk és igény esetén szaktanácsadói támogatást nyújtsunk. 

Az előadás (2x45 perc) témái:

• A mesterpedagógus kompetenciái

• A mesterpedagógus tevékenységei

• A minősítés folyamata, dokumentumai

• Értékelés az eljárás során

• Szakértői, szaktanácsadói tevékenység

• A mesterprogram megújítása

Konzultációs lehetőség (2x45 perc): 

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

résztvevők. A programot követően mesterminősítésben jártas szaktanácsadók bevonásával biztosítunk 

lehetőséget online személyes konzultációra egy későbbi, egyénileg egyeztetett időpontban.    

A részvétel feltételei: 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop

• fülhallgató

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

A programot vezetik: 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói  

A program felelőse: 

Bálint  Erzsébet  –  pedagógiai szakértő, mérés -értékelés pedagógiai terület  

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

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

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

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

Ebben az esetben várólistára kerülés végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken. 
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AZ ÉRTÉKELÉS, OSZTÁLYOZÁS PROBLÉMÁI. TESZTEK AZ 

ÉRTÉKELÉSBEN  
 

Online szakmai program 5-13. évfolyamon tanító,  

bármely szakos, a téma iránt érdeklődő pedagógusok számára 
 

 

A program létszámkorlátos, a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 
 
 

Időpont: 2023. április 20. csütörtök, 1000–1300 

 

         

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

A szakmai program célja, hogy gyakorlatorientált pedagógus-továbbképzés – előadás és műhelymunka – 

keretében megismertessük az érdeklődő pedagógusokat: 

 

• az értékelés nehézségeivel, a tesztek szerepével az értékelésben 

• 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, alkalmazni. 

 

Figyelem! A képzés a BEVEZETÉS A FELADATÍRÁSBA ÉS TESZTSZERKESZTÉSBE című kontakt 

képzésünk online adaptációja, tartalmában azzal megegyezik. 

 

A részvétel feltételei: 
 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 

• fülhallgató 

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

 

A programot vezetik: 
 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 
 

 

A program felelőse: 
 

Bálint Erzsébet – pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 
 

A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki (4x45 perc), amelyet elektronikus formában küldünk meg. 

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

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

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

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

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


 

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

Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe: szepsi.rita@katped.hu 

szepsi.rita@katped.hu 

 
 

 

BEVEZETÉS A PEDAGÓGUS II. PORTFÓLIÓ ÍRÁSÁBA 
 

Online előadás és konzultációs lehetőség  

általános és középiskolai pedagógusok számára 

 
A program létszámkorlátos, a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 

 
 

Időpont: 2023. április 26. szerda, 1000–1300 

 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

A program célja, hogy megismertessük az érdeklődő pedagógusokat az e- portfólió lényeges elemeivel, formai 

és tartalmi követelményeivel, segítséget kapjanak a pedagógus-portfóliójuk igényes elkészítéséhez. A képzés 

során személyes, szakmai kérdéseikre is válaszolunk, igény esetén további szaktanácsadói támogatás is kérhető. 

  

Témák: 
 

• A tanári önkép elemei 

• Portfólió, e-portfólió 

• A Pedagógusfokozatok elvárásai (sztenderdek) 

• Az e-portfólióba feltöltendő kötelező dokumentumok elemei 

• Reflexiók, szakmai életút értékelése 
 

Konzultációs lehetőség:  
 

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

résztvevők. A programot követően mesterminősítésben jártas szaktanácsadók bevonásával biztosítunk 

lehetőséget online személyes konzultációra egy későbbi, egyénileg egyeztetett időpontban.    
 

 

A részvétel feltételei: 
 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 

• fülhallgató 

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

A programot vezetik: 
 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 
 

A program felelőse: 
 

Bálint Erzsébet – pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 
 

A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki (4x45 perc), amelyet elektronikus formában küldünk meg. 

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

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

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

Ebben az esetben várólistára kerülés végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken. 
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BEVEZETÉS A PEDAGÓGUS I. PORTFÓLIÓ ÍRÁSÁBA 
 

Online előadás és konzultációs lehetőség  

általános és középiskolai pedagógusok számára 

 
 

Időpont: 2023. április 27. csütörtök, 1000–1300 

 

         

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

A program célja, hogy megismertessük az érdeklődő pedagógus-gyakornokokat az e-portfólió lényeges 

elemeivel, formai és tartalmi követelményeivel. Bemutassuk a résztvevőknek a portfólió dokumentumaihoz 

tartozó reflexiók jellemzőit; segítséget kapjanak a pedagógusportfóliójuk igényes elkészítéséhez. A konzultációk 

során személyes, szakmai kérdésekre is válaszolunk, és igény esetén szaktanácsadói támogatást nyújtunk. 

  

Témák: 
 

• A tanári önkép elemei 

• Portfólió, e-portfólió a gyakornok szemével 

• A szakmai életút 

• Kompetenciák és indikátorok – Pedagógus I.-es szinten 

• A mentor szerepe, feladatai 

• Reflexió 
 

Konzultációs lehetőség:  
 

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

résztvevők. A programot követően mesterminősítésben jártas szaktanácsadók bevonásával biztosítunk 

lehetőséget online személyes konzultációra egy későbbi, egyénileg egyeztetett időpontban.    
 

 

A részvétel feltételei: 
 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 

• fülhallgató 

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

A programot vezetik: 
 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 
 

A program felelőse: 
 

Bálint Erzsébet – pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 
 

A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki (4x45 perc), amelyet elektronikus formában küldünk meg. 

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

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

 

http://www.katped.hu/
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Játékos tanulás – A játék szerepe a tanulásban 
 

Online pedagógusműhely a köznevelés bármelyik fokán és szakterületen tanító, 

érdeklődő pedagógus számára  
 

A programra a jelentkezés sorrendjében 20 főt tudunk fogadni! 
 

 

Időpont:  2023. február 1. szerda 1500 – 1630    
 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 
 

A pedagógusműhelyekről röviden: 

• szaktanácsadók tartják 

• rövid, 2-3x45 perces szakmai programok 

• online formában nyújtunk lehetőséget a bekapcsolódásra 

• előre meghirdetett adott témákat dolgozunk fel 

• új ismereteket is szerezhetnek a résztvevők 

• lehetőséget biztosítunk szakmai beszélgetésekre, egymástól tanulásra, tapasztalatok 

megosztására  
 

Az aktuális témáról 
 

• Milyen szerepe van a játéknak a XXI. század oktatásában? 

• Mikor és mióta játszunk? 

• Hogyan fejleszti a játék a különböző kompetenciákat? 

• Melyik életkorban mit fejleszthetünk vele?  

• Hogy fejlődik a diák agya?  

• Hogyan integrálhatók bele a mindennapokba (túlfeszített tananyaggal teli órákba is)? 

• És egyáltalán mit is játszunk? 
 

Ezekre a kérdésekre keressük a választ képzésünk alatt. Gyakorlati tanórai játékokkal, 

konkrét példákkal, ötletekkel nézzük végig a különböző játéktípusokat és stílusokat, 

átnézzük közösen, hogy az óra melyik szakaszában, milyen játékot érdemes behozni a 

hatékonyság érdekében, beszélgetünk a veszélyekről is, ötletbörzével zárva az együttlétet. 

 

Jelentkezési határidő: 2023. január 29. 
 

 

A részvétel feltétele:  
saját névvel regisztrált, NEM szervezeti gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen 

meg kell adni 
 

A programot vezeti: Szelényi Judit szaktanácsadó  
 

A program felelőse: Szabó Klára  –  pedagógiai előadó  

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

kerülés vagy új alkalom kiírása végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken.  
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Pedagógiai projekt az idegen nyelvi órán 

Online pedagógusműhely elsősorban a BESTE FREUNDE tankönyvcsaládból 

dolgozó német szakos kollégák számára, de minden idegen nyelvet oktató tanár 

kaphat ötleteket, ismereteket 
A műhely magyar nyelven zajlik 

 

A programra a jelentkezés sorrendjében 20 főt tudunk fogadni! 
 
 

Időpont:  2023. február 7. kedd 1500 – 1630    
 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

 

A pedagógusműhelyekről röviden: 

• szaktanácsadók tartják 

• rövid, 2-3x45 perces szakmai programok 

• online formában nyújtunk lehetőséget a bekapcsolódásra 

• előre meghirdetett adott témákat dolgozunk fel 

• új ismereteket is szerezhetnek a résztvevők 

• lehetőséget biztosítunk szakmai beszélgetésekre, egymástól tanulásra, tapasztalatok 

megosztására  
 

Az aktuális témáról 
 

• a pedagógiai projekt vagy projektoktatás fogalma 

• a projekt alkalmazásának szerepe az idegen nyelvi órákon 

• előnyei, hátrányai – tapasztalatok megosztása 

• két konkrét kultúrális-országismereti projekt bemutatása 

• ötletbörze 
 

 

Jelentkezési határidő: 2023. február 3. 
 

 

A részvétel feltétele:  
saját névvel regisztrált, NEM szervezeti gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen 

meg kell adni 
 

A programot vezetik: Krén-Poroszka Jolán  szaktanácsadó  (német nyelv)  

 Szelényi Judit szaktanácsadó  (német nyelv)  

  

A program felelőse: Szabó Klára  –  pedagógiai szakértő  

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

kerülés vagy új alkalom kiírása végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken.  
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Játékok az idegen nyeli órákon 
 az általános iskolai oktatása során alkalmazható, jól bevált játékok 

 
Online pedagógusműhely elsősorban általános iskolai korosztálynak idegen 

nyelvet oktató tanárok számára 
A műhely magyar nyelven zajlik. 

 

A programra a jelentkezés sorrendjében 20 főt tudunk fogadni! 
 

 

Időpont:  2023. február 9. csütörtök 1500 – 1630    
 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

 

A pedagógusműhelyekről röviden: 

• szaktanácsadók tartják 

• rövid, 2-3x45 perces szakmai programok 

• online formában nyújtunk lehetőséget a bekapcsolódásra 

• előre meghirdetett adott témákat dolgozunk fel 

• új ismereteket is szerezhetnek a résztvevők 

• lehetőséget biztosítunk szakmai beszélgetésekre, egymástól tanulásra, tapasztalatok 

megosztására  
 

Az aktuális témáról 
 

• jól bevált (nem online), minden nyelvre adaptálható játékok bemutatása  

• ötletek ahhoz, hogy hogyan illesszünk be egy-egy játékot az órába 

• mikor, mire használható egy-egy konkrét játék 

• tapasztalatok megosztása a játékokról 

• ötletbörze 
 

 

Jelentkezési határidő: 2023. február 3. 
 

 

A részvétel feltétele:  
saját névvel regisztrált, NEM szervezeti gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen 

meg kell adni 
 

A programot vezetik: Skucziné Mány Katalin  szaktanácsadó  (német nyelv)  

 Marosvári  István  szaktanácsadó  (német nyelv)  
 

A program felelőse: Szabó Klára  –  pedagógiai szakértő  

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

kerülés vagy új alkalom kiírása végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken.  
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M E G H Í V Ó  
 

KATTAN – Regisztrációs képzés 
 
 

A képzést ajánljuk azonak a Katolikus Digitális Tananyagtár iránt 
érdeklődőknek, akik szeretnék megtudni, hogyan lehet  

a Kattan portálra regisztrálni, jogosultságokat igényelni  
- tanárként, diákként, iskolai adminisztrátorként.  

Az előadás során szó lesz az újonnan kialakított „belépés látogatóként” 
funkcióról is, végül a felület és az új tankönyveink rövid bemutatására 

kerül majd a sor. 
 
 

Időpont: 2023. február 10., péntek 12.00 - 13.30 
Helyszín: Google meet felületen 

 
A részvétel módja: online 

 
 
      Téma: 
 
1200 – 1330 Látogató belépés és bejelentkezés közötti különbségek, Regisztráció, 

tanár, diák és intézményi adminisztrátori jogosultság igénylés, 
betekintés a Katolikus Digitális Tananyagtárba, az okostankönyvek, 
osztálytermi funkciók, tanári és diáktartalmak rövid bemutatása. 

 
 

Előadó: RÉDAI GERGELY, középiskolai magyartanár, digitális tananyagfejlesztő 
 

 

 

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Telefon: (+36 1) 479-3003 
E-mail: szeker.borbala@katped.hu 
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M E G H Í V Ó  
 

Általános iskolai matematikatanárok 
szakmai napja 

 
Időpont:  2023. február 16. csütörtök, 10.00  – 14.30 óra 
Helyszín:  Katolikus Pedagógiai Intézet 

       1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 

A rendezvény programja 

 
 

1000–1020 Az értelmes tanulást alakító tényezők R.R.Skemp alapján 
 
   Előadó:   NÉMETH ANNA tantárgygondozó 
 
1020–1230 Komplex fejlesztőfeladatok az algebra és a  függvények témakörből 
  - Műhelymunka 

 
Előadó: KOVÁCS CSONGORNÉ 
  

1230–1300 Ebédszünet  

1300–1430 A matematikatanulás pszichológiai jellemzőinek alkalmazása az algebra 
témakörének tanításában  és a  függvények fogalmának kialakításában 

 
Előadó:  NÉMETH ANNA 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. 

 
 

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu 
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Felkészülés a 2024-es magyar nyelv és irodalom érettségire I.  
Online pedagógusműhely középiskolai magyar szakos tanárok számára 

 

A programra a jelentkezés sorrendjében 20 főt tudunk fogadni! 

 
 

A program célja, hogy a KAPI szaktanácsadói a NAT2020-as kerettantervekre és vizsgakövetelményekre 

épülő érettségivel és jó gyakorlatokkal ismertessék meg a középiskolai magyartanárokat. Így a résztvevők 

erősebb szakmai kompetenciaérzéssel, hatékonyabban támogathatják diákjaik felkészülését a vizsgára. 

A program két részből áll, amelyekre külön is lehet jelentkezni. Aki mindkét alkalmon részt vesz, annak 

igazolást tudunk kiállítani 5 órás szakmai programról, ami a 120 órás pedagógus kreditszámba beszámítható.  

 

Időpont:  2023. február 16. csütörtök 1500 – 1700 

 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

 

A pedagógusműhelyekről röviden: 

• szaktanácsadók tartják 

• rövid, 2-3x45 perces szakmai programok 

• online formában nyújtunk lehetőséget a bekapcsolódásra 

• előre meghirdetett adott témákat dolgozunk fel 

• új ismereteket is szerezhetnek a résztvevők 

• lehetőséget biztosítunk szakmai beszélgetésekre, egymástól tanulásra, tapasztalatok megosztására  
 

Témák: Az érettségi változásai 

 Szövegértés 
 

• Az érettségi vizsga változásai magyar nyelv és irodalom tantárgyból – áttekintés  

• A szövegértés tudatos gyakorlása  

• A nyelvtani ismeretek szinten tartása 

• Tapasztalatcsere, ötletbörze 
 

 

Jelentkezési határidő: 2023. február 10. 
 

 

A részvétel feltétele:  
saját névvel regisztrált, NEM szervezeti gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell adni 

 

A programot vezetik: Orbánné Hancz Ágnes Katalin  szaktanácsadó  

 Wetzlné Sánta Franciska  szaktanácsadó   

 Kautnik András  szaktanácsadó  
 

A program felelőse: Szabó Klára  –  pedagógiai szakértő  

 
Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni. Ebben az esetben várólistára kerülés vagy 

új alkalom kiírása végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken.  
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… volt egyszer egy online oktatás 

 
Online pedagógusműhely idegen nyelv szakos tanárok számára 

A műhely magyar nyelven zajlik 
 

 

A programra a jelentkezés sorrendjében 20 főt tudunk fogadni! 
 

 

Időpont:  2023. február 22. szerda 1500 – 1630    
 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 
 

A pedagógusműhelyekről röviden: 

• szaktanácsadók tartják 

• rövid, 2-3x45 perces szakmai programok 

• online formában nyújtunk lehetőséget a bekapcsolódásra 

• előre meghirdetett adott témákat dolgozunk fel 

• új ismereteket is szerezhetnek a résztvevők 

• lehetőséget biztosítunk szakmai beszélgetésekre, egymástól tanulásra, tapasztalatok 

megosztására  

 
 

Az aktuális témáról 
 

• Mit tanultunk az online oktatásból?  

• Mit tudunk ma is hasznosítani a karantén alatt megismert online oldalakból?  

• Néhány online oldal használata a jelenléti oktatásban: liveworksheets, wordwall, 

learningapps, quizlet, allthingstopics.  

• Tapasztalatok, ötletek az online oldalakról – beszélgetés  

 
 

Jelentkezési határidő: 2023. február 17. 
 

 

A részvétel feltétele:  
saját névvel regisztrált, NEM szervezeti gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen 

meg kell adni 
 

A programot vezetik: Klajkóné Vén Krisztina  szaktanácsadó  (angol nyelv)  

 Racsekné Csapó Csilla  szaktanácsadó  (angol nyelv)  

A program felelőse: Szabó Klára  –  pedagógiai szakértő  

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

kerülés vagy új alkalom kiírása végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken.  
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MEGHÍVÓ 
 

TEREMTÉSVÉDELMI SZEMPONTOK ISKOLÁINKBAN 
 

„ Gondolattal, szóval, cselekedettel…” 
Ferenc pápa átfogó ökológiájáról 

 
Szeretettel hívjuk és várjuk az intézmények minden pedagógusát, különösen az ökoiskolai címmel 
rendelkező intézmények munkatársait, a természettudományos tantárgyakat oktató kollégákat, a  

projektnapok, -hetek szervező kollégáit, az osztályfőnököket és minden érdeklődőt! 
 

Időpont: 2023. február 22. szerda, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest, 1068 Városligeti fasor 42. 

vagy online módon előzetesen kiküldött link segítségével 
Lehetőség van intézetünkben ezen a napon, Hamvazószerdán reggel 8.00-tól  

szentmisén részt venni 
 
1000– 1010      Köszöntés  

1010– 1040     A HIT tanúságtétele a Laudato si’ szellemében 

   Előadó: Nobilis Márió atya – mb. tanszékvezető, Sapientia Szerzetesi    
Hittudományi Főiskola  
 

1040– 1110    A REMÉNY – alap és erőforrás az enciklika teendőihez 

   Előadó: Dr. Zlinszky János - egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati  
egyetem   Víztudományi Kar 

 

1110– 1140    A SZERETET megnyilvánulásai 

   Előadó: Szontagh Katalin  - szaktanácsadó, középiskolai tanár 
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium, Esztergom 
 

1145 – 1230  Fórumbeszélgetés az előadókkal 

1230– 1300 Szünet    
 

1300– 1430       A teremtésvédelemhez kapcsolódó jó gyakorlatok, iskolai megoldások. 
 - meghívott kollégák ismertetői saját, működő gyakorlataikról 
 

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

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

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu 
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Felkészülés a 2024-es magyar nyelv és irodalom érettségire II.  
Online pedagógusműhely középiskolai magyar szakos tanárok számára 

 

A programra a jelentkezés sorrendjében 20 főt tudunk fogadni! 

 
 

A program célja, hogy a KAPI szaktanácsadói a NAT2020-as kerettantervekre és vizsgakövetelményekre 

épülő érettségivel és jó gyakorlatokkal ismertessék meg a középiskolai magyartanárokat. Így a résztvevők 

erősebb szakmai kompetenciaérzéssel, hatékonyabban támogathatják diákjaik felkészülését a vizsgára. 

A program két részből áll, amelyekre külön is lehet jelentkezni. Aki mindkét alkalmon részt vesz, annak 

igazolást tudunk kiállítani 5 órás szakmai programról, ami a 120 órás pedagógus kreditszámba beszámítható.  

 

Időpont:  2023. február 23. csütörtök 1500 – 1700 

 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

 

A pedagógusműhelyekről röviden: 

• szaktanácsadók tartják 

• rövid, 2-3x45 perces szakmai programok 

• online formában nyújtunk lehetőséget a bekapcsolódásra 

• előre meghirdetett adott témákat dolgozunk fel 

• új ismereteket is szerezhetnek a résztvevők 

• lehetőséget biztosítunk szakmai beszélgetésekre, egymástól tanulásra, tapasztalatok megosztására  
 

Témák: Teszt 

 Esszéírás 
 

• Az új irodalmi feladatlap sajátosságai, az eredményes felkészítés lehetőségei  

• Ismerkedés a műelemző szövegalkotás, témakifejtő dolgozat/esszé feladattípussal 

• Tapasztalatcsere, ötletbörze 
 
 

Jelentkezési határidő: 2023. február 10. 
 

 

A részvétel feltétele:  
saját névvel regisztrált, NEM szervezeti gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell adni 

 

A programot vezetik: Soltész Ágnes szaktanácsadó  

 Kautnik András  szaktanácsadó  
 

A program felelőse: Szabó Klára  –  pedagógiai szakértő  

 
Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni. Ebben az esetben várólistára kerülés vagy 

új alkalom kiírása végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken.  

 
 

http://www.katped.hu/
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M E G H Í V Ó  

  
Testnevelő tanárok képzése 

 
Időpont: 2023. február 23., csütörtök 10.00 – 14.30 

Helyszín: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
1012 Budapest, Kosciuszko Tádé u. 3. 

 
Téma: 

Karate az iskolai oktatásban 
 

A 2020-as Nemzeti Alap Tanterv emelt számú küzdősport óraszámokat tartalmaz. Ez remek lehetőséget nyújt a 
harcművészetek és az önvédelem megtanulásán túl, azok kondicionális és filozófiai (Önuralom, Tisztelet, 

Jellem) mélységeinek elsajátítására. 
A képzésen résztvevő pedagógusok megismerkedhetnek a karate alapvető mozgás anyagával. A küzdőjátékok 

repertoárjának növelése mellett a diákok egészséges testtudatának, önkontrolljának és a felelősségvállalás 
elősegítésében is fontos szerepet vállalnak. Képesek lesznek az alapvető önvédelmi technikák átadására és a 

megemelt küzdősport óraszámok hasznos és élvezetes kitöltésére küzdőjellegű feladat megoldásokkal a 
balesetek és sérülések kockázatának minimalizálásával.  

A képzés során érintett témák közé tartozik a küzdősportok szerepe és helye a NAT-ban, a kerettantervben és az 
oktatás módszertana mellett a gyakorlati részek elsajátítása is. 

 
         1000 – 1130 NAT célrendszere, Karate Kerettanterv szerepe, Módszertan 

 Állások, ütések, védések, rúgások elmélete 

 1130 – 1200 szünet 

 1200 – 1330 Küzdőjátékok, állások, ütések gyakorlata 

 Védések, rúgások gyakorlata  
– tornateremben gyakorlati foglalkozás,  
ajánlott felszerelés: kényelmes sportruházat, sportcipő. 

          1345 – 1430 Rúgások, Kata és Kumite elmélete 
 

 Előadó: Győri Dániel testnevelőtanár 
 

képzési napot vezeti: Balázsné Baraksó 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 iskolák pedagógusait. 

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

 
 
 

http://www.katped.hu/


 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  
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  

  

 

 

Motivációs lehetőségek az idegen nyelvi órákon 
 

Online pedagógusműhely általános és középiskolai idegen nyelv szakos tanárok számára 
A műhely magyar nyelven zajlik. 

 

 

A programra a jelentkezés sorrendjében 20 főt tudunk fogadni! 

 
 
 

Időpont:  2023. március 1. szerda 1500 – 1630 

 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

 

A pedagógusműhelyekről röviden: 

• szaktanácsadók tartják 

• rövid, 2-3x45 perces szakmai programok 

• online formában nyújtunk lehetőséget a bekapcsolódásra 

• előre meghirdetett adott témákat dolgozunk fel 

• új ismereteket is szerezhetnek a résztvevők 

• lehetőséget biztosítunk szakmai beszélgetésekre, egymástól tanulásra, tapasztalatok megosztására  
 

 

Az aktuális témáról 

 
A műhelymunka során az alábbi kérdésekre keressük a választ: 

 

• Miért nehéz a tanulókat a XXI. században motiválni az idegen nyelvi órákon? – kihívások  

• Hogyan alkalmazzuk a motiváló tanítást nem csak a tanulásban akadályozott tanulók számára az 

idegen nyelv tanítása során? 

• Hogyan tud élménnyé válni az idegen nyelv tanítása/tanulása? 

• Milyen hatékony élményalapú módszereket és tanulásszervezési eljárásokat alkalmazhatunk? 

• Milyen általam bevált motivációs ötletekkel, gyakorlattal, játékokkal gazdagíthatod módszertani 

eszköztáradat? 
 

 

Jelentkezési határidő: 2023. február 24. 
 

 

A részvétel feltétele:  
saját névvel regisztrált, NEM szervezeti gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell adni 
 

 

A programot vezeti: Kirschingné Bischof Anna  szaktanácsadó  (német 

nemzetiségi tanító ) 
  

A program felelőse: Szabó Klára  –  pedagógiai szakértő  
 

 
Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni. Ebben az esetben várólistára kerülés vagy 

új alkalom kiírása végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken.  

http://www.katped.hu/
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M E G H Í V Ó  

Informatika és digitális kultúra tanárok szakmai képzése 
 

Legyen élmény az informatika! 
 

A képzési napot ajánljuk az általános és középiskolákban informatika és digitális kultúra tárgyat 
tanítók és minden érdeklődő számára. 

 
Időpont: 2023. március 3. péntek, 900 – 1330 óra 
Helyszín: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  

vagy online módon 
 

A képzés módja: a honlapon jelezve  jelenléti vagy online 

1000– 1230    Témák a képzésen:  

 Probléma-alapú tanulás 
 Aktív tanulás 
 Kihívás-alapú tanulás 
 Hyflex oktatási környezet 
 Tanulás 4.0 
 Élményinformatika kurzus:  

http://tet.inf.elte.hu/tetkucko/elmenyinformatika-kurzus/  

Előadó: Dr. Turcsányi-Szabó Márta – egyetemi docens, ELTE                   
Informatikai Kar  

 

1230– 1300 Szünet    
 

1300– 1430     A digitális kultúrához kapcsolódó jó gyakorlatok, iskolai megoldások. 
 - Műhelymunka 

Vezeti: Kovácsné Gyarmathi Krisztina – informatikatanár, Budapest Fasori 
Evangélikus Gimnázium 

 
 A képzés vezetője:   KOVÁCSNÉ GYARMATHI KRISZTINA      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. 

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

 

http://www.kpszti.hu/
http://tet.inf.elte.hu/tetkucko/elmenyinformatika-kurzus/
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M E G H Í V Ó  
 

KATTAN - Ismerkedés a katolikus digitális tananyagtárral 
Képzés I. (kezdő szinten) 

 
A képzést ajánljuk azoknak a tanároknak és hitoktatóknak, akik szívesen 

megismerkednek okostankönyveinkkel, és a digitális osztálytermi 
funkciókkal. 

 
Időpont: 2023. március 3., péntek 9.00 - 13.30 

Helyszín: Google meet felület 
 

A részvétel módja: online 
 

Kérjük, hogy a képzés előtt regisztráljon és szerezzen tanári jogosultságot a 
kattan.hu felületen, valamint az alábbi kérdőívet előzetesen töltse ki! 

KATTAN Regisztrációs képzés - 2023. március 03. (google.com) 
 

Amennyiben kérdése van, írjon a kattan@katolikus.hu e-mail címre. 
 
900 – 945 Regisztráció, a digitális tankönyvek áttekintése 
 
945 – 1030  Feladattípusok áttekintése, feladatszerkesztő 
 

EBÉDSZÜNET 
 

 1100 – 1145 Digitális osztályterem funkció 
  (feladat kiosztás, értékelés, kihívás, könyvjelző) 

 

 1145 – 1230 Digitális osztályterem - kérdőív 
 

KÁVÉSZÜNET 
 
1245 – 1330 Digitális osztályterem – projekt feladatok 
 
 
 

Előadó: RÉDAI GERGELY, középiskolai magyartanár, digitális tananyagfejlesztő 
 

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

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

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

 
 
 

http://www.katped.hu/
https://docs.google.com/forms/d/12MNVpICUQhIqytL-pGJDJmO7_-QwGR7oy5J0_CUNCi4/viewform?ts=63ca9f38&edit_requested=true
mailto:kattan@katolikus.hu
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M E G H Í V Ó  

Stresszkezelés, megküzdés, reziliencia 
workshop pedagógusoknak 

 
A képzési napot ajánljuk az általános és középiskolákban tanító tanárok, tanítók és 

óvodapedagógusok és minden érdeklődő számára. 
 
 

Időpont: 2023. március 3. péntek, 900 – 1330 óra 
Helyszín: online térben, előzetesen kiküldött link segítségével 

 
A képzés módja: online 

  
 

Téma: 
 

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

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

 
 A műhely vezetője: 

FORIÁN- SZABÓ KINGA  
 

középiskolai tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, tréner és csoportcoach 
 

 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 

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

 

http://www.kpszti.hu/
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M e g h í v ó  

  
Általános iskolai németnyelv-tanárok képzése 

 
Időpont: 2023. március 7. kedd 10.00 – 14.30 

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

2040 Budaörs, Esze Tamás u. 1. 
 
 

Téma: 
Nyelvi játékok a gyakorlatban -     Sprachspiele im Praxis 

 

 
1000–1045 Einführung: Sprachspiele im Unterricht 
    Előadó: Pintér Anasztázia 
  német nemzetiségi tanító, igazgató 
 
1055 – 1140  Sprachspiele in der Unterstufe 
     A bemutató órát tartja: Dienes Rita  - 2.b osztály 
  német nemzetiségi tanító 
 

 1150–1235 Onlinespiele in der Oberstufe 
        A bemutató órát tartja: Mukics Dorottya  - 7.b osztály 
   német nemzetiségi tanító 
 
1235–1300 Szünet 
 

 1345–1430 Gespräch über die Erfahrungen der gesehenen Stunden  
   - Word café Methode 
    Vezeti: Pintér Anasztázia 
   német nemzetiségi tanító, igazgató 

 
 

A képzést vezeti: Pintér Anasztázia 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 iskolák pedagógusait. 

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

 
 
 

http://www.katped.hu/
https://mindszenty-budaors.hu/
https://mindszenty-budaors.hu/
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M E G H Í V Ó  

Felkészülés a Fenntarthatósági Témahétre a 
teremtésvédelem jegyében 

 
A képzési napot ajánljuk a 2023-es Fenntarthatósági témahéten résztvevő általános iskolák 

pedagógusai (tanárok és tanítók) és minden érdeklődő számára. 
 

5 órás képzés 
 

Időpont: 2023. március 8. szerda 1000 – 1430 óra 
 online formában megvalósuló 5 órás képzés 

 
Téma: 

 
A tanév rendje szerint a Fenntarthatósági Témahét 2023. tavaszán, április 24-28. között kerül 
megrendezésre.  
 
A képzési nap folyamán a résztvevő pedagógusok megismerkedhetnek az idei témahét konkrét 
tematikájával, a kidolgozott óravázlatok megvalósításának lehetőségeivel Betekintést kapnak a 
programhoz kapcsolódóan felkínált pályázatokról, tanulói és tanári versenyekről és mindarról a 
további anyagi és szakami lehetőségről, amit segítségként igénybe tudnak venni a témahét sikeres 
megvalósításához. 
 
A képzési nap folyamán a péceli katolikus iskola teremtésvédelmi jógyakorlatával is 
megismerkedhetnek a résztvevők. Így a Fenntarthatósági témahét teremtésvédelmi szempontú 
megvalósítására is kapnak ötleteket. 
 
 
Közben ebédszünet: 
kb. 1200–1230 óra 

 
A képzési napot vezetik: 
 
ALMÁSI ZSUZSANNA  a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
(Pécel) igazgatója, szaktanácsadó 
 
PÁCZ TAMÁS a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium biológia tanára 
 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 

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

 

http://www.kpszti.hu/


 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  
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  

  

 

A szorongó gyermek kommunikációjának segítése  
Online pedagógusműhely általános és középiskolai tanárok számára 

 

 

A programra a jelentkezés sorrendjében 20 főt tudunk fogadni! 

 
 

 

Időpont:  2023. március 8. szerda 1500 – 1630 

 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 
 

A pedagógusműhelyekről röviden: 

• szaktanácsadók tartják 

• rövid, 2-3x45 perces szakmai programok 

• online formában nyújtunk lehetőséget a bekapcsolódásra 

• előre meghirdetett adott témákat dolgozunk fel 

• új ismereteket is szerezhetnek a résztvevők 

• lehetőséget biztosítunk szakmai beszélgetésekre, egymástól tanulásra, tapasztalatok megosztására  
 

 

 

Az aktuális témáról 

• a szorongásról általában 

• a nyelvi szorongás  

• játékos feladatok a szorongás oldásához  

• tapasztalatok és ötletek  

 

 

Jelentkezési határidő: 2023. március 3. 
 

 

 

A részvétel feltétele:  
saját névvel regisztrált, NEM szervezeti gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell adni 
 

 

A programot vezeti: Klajkóné Vén Krisztina szaktanácsadó (angol nyelv)  
 

A program felelőse: Szabó Klára  –  pedagógiai szakértő  

 
 

Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni. Ebben az esetben várólistára kerülés vagy 

új alkalom kiírása végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken.  
 

http://www.katped.hu/
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M E G H Í V Ó  

  
Szakmai nap az osztályfőnökök számára 

 
Időpont: 2023. március 10.  péntek 9.00 – 13.30 
Helyszín: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 

 
 

Téma: 

Hogy mi történik, amikor a pozitív pszichológia alapú szemlélet improvizációs 
technikákkal gazdagodik? 

Ilyenkor a vidámságé és a kreativitásé a tér. A játéknak köszönhetően magától 
értetődővé válik a jelenlét és a kapcsolódás. Így lépünk a tanulási zónába. 

Tanulunk arról, amiről, egymásról, meg önmagunkról. 

 
9.00 – 11.30  ImPro playshoP 

 - pozitív pszichológia alapú, improvizációs workshop 
 
Trénerek:  
Somkövi Bernadett - olasztanár, tréner, business- és teamcoach 
Harsányi Bence - angoltanár, tréner, teamcoach, a Momentán Társulat 
alapító tagja 
 

    11.30 – 12.00 Szünet 
 

12.00 – 13.30 Mire jut idő az osztályfőnöki órákon az adminisztráción és 
szervezésen kívül? 

   Jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztása. 
Vezeti: PERCZEL TAMÁS  Tanár, spirituális tanács vezetője  
Budai Ciszterci Szt. Imre Gimnázium, tantárgygondozó 

 
 

A képzési napot szervezi: PERCZEL TAMÁS az osztályfőnöki munka gondozója 
 

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

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

 
Tisztelettel meghívjuk a katolikus iskolák osztályfőnökeit. 

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu 
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M e g h í v ó  

S t r e s s z k e z e l é s ,  m e g k ü z d é s ,  r e z i l i e n c i a   

–  w o r k s h o p   p e d a g ó g u s o k n a k  

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

 
 

Időpont: 2023. március 10. péntek, 900 – 1330 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest, 1068 Városligeti fasor 42. 

 
A képzés módja: jelenléti 

  
 

Téma: 
 

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

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

 
 A műhely vezetője: 

FORIÁN- SZABÓ KINGA  
 

középiskolai tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, tréner és csoportcoach 
 

 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 

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

 

http://www.kpszti.hu/


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

Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe:szepsi.rita@katped.hu

szepsi.rita@katped.hu

Meghívó 

5-14. évfolyamon tanító pedagógusok számára

A digitális  ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS  

Az eredmények elemzése, hasznosítása  

című SZAKMAI MŰHELYNAPRA  

Időpont: 2023. március 14. kedd, 1000 –1300 óra 

Helyszín: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 

A rendezvény programja: 

Előadás és konzultációs lehetőség pedagógusok számára, akik szeretnének megismerkedni a megújult (digitális) 

Országos kompetenciaméréssel: mit és milyen módszerrel mérnek, milyen változások vannak a digitális 

mérésben; hogyan lehet értelmezni a kompetenciamérésről készülő jelentések ábráit, hogyan értelmezhetjük saját 

iskolánk jelentését. 

Az előadás témái: 

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

a digitális mérésben.

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

alapfogalmak). OKM-eredmények megjelenése az intézményi tanfelügyeletben.

Konzultáció: 

Lehetőséget szeretnénk adni a résztvevők számára, hogy az eddigi gyakorlatuk során felmerült kérdésekre, 

problémákra válaszokat kérhessenek és kapjanak. 

A részvétel feltételei: 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop

• fülhallgató

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

A programot vezetik: 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 

A program felelőse: 

Bálint Erzsébet – pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 

A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki (4x45perc), amelyet elektronikus formában küldünk 

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

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

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
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Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe: szepsi.rita@katped.hu  

  

 

 

Új utakon a tanulói autonómia felé 

Online pedagógusműhely középiskolai idegen nyelv szakos tanárok számára 
A műhely magyar nyelven zajlik. 

 

 

A programra a jelentkezés sorrendjében 20 főt tudunk fogadni! 

 
 

 

Időpont:  2023. március 16. szerda 1500 – 1630 

 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

 

A pedagógusműhelyekről röviden: 

• szaktanácsadók tartják 

• rövid, 2-3x45 perces szakmai programok 

• online formában nyújtunk lehetőséget a bekapcsolódásra 

• előre meghirdetett adott témákat dolgozunk fel 

• új ismereteket is szerezhetnek a résztvevők 

• lehetőséget biztosítunk szakmai beszélgetésekre, egymástól tanulásra, tapasztalatok megosztására  
 

 

Az aktuális témáról 
 

A műhelymunka során az alábbi kérdésekre keressük a választ: 

• Mit takar az autonóm nyelvtanuló fogalma? 

• Hogyan függ össze a motiváció és az autonóm nyelvtanulás? 

• Mi a nyelvtanárok szerepe, elegendő-e a megszokott sémák követése? Hogyan értékelődik át a tanári 

jelenlét?  

• Miért valós cél a nyelvtanulók önállóságának elősegítése? 

• Milyen módszerekkel segítheti a nyelvtanár tanítványait az autonómiához vezető úton? 
 

 

Jelentkezési határidő: 2023. március 10. 
 

 

 

A részvétel feltétele:  
saját névvel regisztrált, NEM szervezeti gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell adni 
 

 

A programot vezeti: Kosikné Kettős Marianna szaktanácsadó  (angol  nyelv) 

   Kirschingné Bischof Anna  szaktanácsadó  (német nemzetiségi tanító ) 
 

A program felelőse: Szabó Klára  –  pedagógiai szakértő  

 
 

Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni. Ebben az esetben várólistára kerülés vagy 

új alkalom kiírása végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken.  
 

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

Középiskolai angolnyelv-tanárok szakmai napja 
 
                                        Időpont: 2023. március 17. péntek 10.00 – 14.30 

Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. 
 
1000–1100 Teaching 2.0 

You are probably wondering what teaching 2.0 is? Well, if we can say that Teaching 
1.0 started in the 90s when we had to convert teachers of Russian to English (overnight) and 
native speakers (who weren’t teachers) and Project and Headway. Then teaching 2.0 started 
some years ago with the YouTube generation, the kids of limited concentration and what about 
the increase of SEN students in the classroom. There is also the New National Curriculum 
which requires more than just a coursebook. As teachers, we adapt to the situation, to the 
challenges we face, and this is what we call Teaching 2.0. As language teachers, we are way 
ahead of our colleagues…or…at least we should be! 

Előadó: Seán Thompson 
1100 – 1110  szünet 
 
1110 – 1230 Motivational Writing – Az angol íráskészség segítése  

One of the obstacles that writing teachers have to overcome, at times, is a reluctance on the 
part of their students to engage in writing activities with any enthusiasm. With students who 
lack familiarity and/or confidence with writing, we need to spend quite a lot of time building 
the writing habit and creating a writing climate in the classroom so that students feel more 
comfortable as writers in English. The workshop will focus on the crucial tasks teachers need 
to perform when helping students to become better writers such as motivating, modelling, 
supporting, responding and evaluating. 

Előadó: Szabó Péter, PhD, MBA, tanár, LanguageCert szakértő, az alábbi 
könyvek szerzője: EuroAngol B2, EoroAngol C1, LanguageCert B2 és  C1. 

 1230–1300 szünet 
 
 1300–1430 Maturing for the Matura – NAT 2020-hoz kapcsolódó új érettségiről 
 

You have probably heard about the New Matura Exam, but what has changed, and what 
should we do? This workshop aims to assist teachers in practical ways of examining and 
marking without any stodginess! 
  Előadó: Oláh Szilvia  - Károli Gáspár Egyetem 

 
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 képzési napot vezeti: Sean Thompson tantárgygondozó 

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu 
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Konfliktusaink és kezelésük 
Konfliktuskezelés – asszertivitás tréning 

 
A képzési napot ajánljuk valamennyi intézménytípusban dolgozó pedagógus (óvónő, tanító, tanár) 

és minden érdeklődő számára. 
 

Időpont: 2023. március 17.  és  március 31. péntek, 900 – 1330 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest, 1068 Városligeti fasor 42. 

 
képzés módja: jelenléti  

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

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

A képzés módszertana:  
A 2 alkalmas tréning során az elméleti alapok mellett saját eseteinken tanulunk cselekvésorientált 
módon: megnézzük, mit és hogyan lehetne másként csinálni egy-egy szituációban. Mindezt 
biztonságos, elfogadó közösségben. A két nap témája egymásra épül, a képzés során a résztvevők 
aktív, nyitott jelenlétére számítunk. 10 órás képzés 

 
Vezető:  
FORIÁN- SZABÓ KINGA, középiskolai tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, 
tréner és csoportcoach 

 
 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

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

 

http://www.kpszti.hu/


 

 
 

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

 
 

 

 

M E G H Í V Ó  
 

KATTAN - Ismerkedés a katolikus digitális tananyagtárral 
Képzés II. (haladó szinten) 

 
A képzést ajánljuk azonak a tanároknak és hitoktatóknak, akik szívesen 

megismerkednek okostankönyveinkkel, és a digitális osztálytermi 
funkciókkal. 

 
Időpont: 2023. március 17., péntek 9.00 - 13.30 

Helyszín: Google meet felülete 
 

A részvétel módja: online 
 

Kérjük, hogy a képzés előtt regisztráljon és szerezzen tanári jogosultságot a kattan 
felületen, valamint az alábbi kérdőívet előzetesen töltse ki! 

https://bit.ly/0317K2 
 

Amennyiben kérdése van, írjon a kattan@katolikus.hu e-mail címre. 
 
 
900 – 945 Regisztráció, a digitális tankönyvek áttekintése 
 
945 – 1030  Feladattípusok áttekintése, feladatszerkesztő 
 

EBÉDSZÜNET 
 

 1100 – 1145 Digitális osztályterem funkció 
  (feladat kiosztás, értékelés, kihívás, könyvjelző) 

 

 1145 – 1230 Digitális osztályterem - kérdőív 
 

KÁVÉSZÜNET 
 
1245 – 1330 Digitális osztályterem – projekt feladatok 
 

 

Előadó: RÉDAI GERGELY, középiskolai magyartanár, digitális tananyagfejlesztő 
 

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

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

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Telefon: (+36 1) 479-3003 
E-mail: szeker.borbala@katped.hu 
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M E G H Í V Ó  

  
Rugalmas stabilitás – kiégés helyett 

 
Műhelybeszélgetés  pedagógusok számára 

 
Időpont: 2022. március 21. kedd 10.00 – 14.30 

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

A felmérések szerint a pedagógusok jelentős része felismeri magán a kiégés tüneteit. Jó hír, hogy a 
folyamat megállítható, visszafordítható, sőt megelőzhető. A résztvevők ehhez kapnak támogatást, 

elméleti és gyakorlati ismereteket. 
 

 

 
1000 – 1130 Kiégésről dióhéjban – hogyan kerülhető el?  
 
1145 – 1230  Magyar és nemzetközi példák, jógyakorlatok 
 

 1230– 1300      szünet  
 

 1300–1430 Rugalmasság – reziliencia 
   Ötletek, lehetőségek, hogyan óvd magad 
   Tippek és trükkök egyensúlyod megőrzésére 

 
 

Előadó:  GÖNTÉR MÓNIKA       főiskolai tanár, coach 
 
 

 

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

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

 
Tisztelettel meghívjuk a katolikus iskolák pedagógusait. 

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Közvetlen száma: (+36 1) 479 3003 
E-mail címe: szeker.borbala@katped.hu 
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M E G H Í V Ó  

Általános iskolai fizikatanárok szakmai napja 
 

 
 

Időpont: 2023. március 22. szerda  1300 – 1530 óra 
 

3 óra online képzés és 2 óra szakmai feladat 
Helyszín: online térben, előzetesen kiküldött link segítségével 

 
 

Téma: 
A differenciálás  feladata és lehetőségei az általános iskolai 

fizikatanítás keretében 
 
 
 

 A jelenleg érvényes központi tantervek és tankönyvek nem alkalmazkodnak a központilag 
megszabott óraszámokhoz, ami a tanárok és diák számára egyaránt nehézséget okoz. A "belső" 
megoldás a differenciálás lehet. Ki kell választannk a tananyag magját amit mindenkinek 
megtanítunk. Ehhez kapcsolódhatunk olyan további tartalommal, amit az érdeklődő,, fogékonyabb 
diákok számára motiváló kiegészítésként adhatunk a helyi lehetőségekhez alkalmazkodó formában.   
Oktatómunkánk hatékonyságának szempontjából fontos feladatok megoldásához közösen keressük a 
legjobb megoldást a továbbképzést indító előadásban és a hozzá kapcsolódó műhelymunka során.  

 
. 
 
 A képzést vezeti:    JUHÁSZ ANDRÁS    - ny. egyetemi docens 

                        ELTE  Fizikai Intézet  
  

 
 
 

 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 

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

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe: szepsi.rita@katped.hu  

  

 

 

DFHT tanítási-tanulási stratégia, mint a differenciálás egy 

lehetséges megoldása 

Online pedagógusműhely általános iskolai tanárok számára 
 

A programra a jelentkezés sorrendjében 20 főt tudunk fogadni! 

 
 
 

Időpont:  2023. március 22. szerda 1500 – 1630 

 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

 

A pedagógusműhelyekről röviden: 

• szaktanácsadók tartják 

• rövid, 2-3x45 perces szakmai programok 

• online formában nyújtunk lehetőséget a bekapcsolódásra 

• előre meghirdetett adott témákat dolgozunk fel 

• új ismereteket is szerezhetnek a résztvevők 

• lehetőséget biztosítunk szakmai beszélgetésekre, egymástól tanulásra, tapasztalatok megosztására  
 

 

Az aktuális témáról  

• a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoport hatékony kezelése  

• személyre szabott differenciálás  

• problémaalapú tanulás-szervezés  

• a tanulók közötti státuszrangsor kezelése 

• a pedagógusok új szerepe 

• gyakorlati ismeretek 

• várható eredmények 

• tapasztalatmegosztás 
 

 
 

Jelentkezési határidő: 2023. március 10. 
 

 

 

A részvétel feltétele:  
saját névvel regisztrált, NEM szervezeti gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell 

adni 
 

 

A programot vezeti: Bereczné Szűcs Mónika  szaktanácsadó   

   Racsekné Csapó Csilla  szaktanácsadó   
 

A program felelőse: Szabó Klára  –  pedagógiai szakértő  

 
 

Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni. Ebben az esetben várólistára kerülés vagy 

új alkalom kiírása végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken.  
 

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

Középiskolai matematikatanárok szakmai napja 
 

Időpont:  2023. március 24. péntek, 945 – 1445 óra 
Helyszín:  Szent Margit Gimnázium 

1114 Budapest, Villányi út 5-7. 
 

A rendezvény programja 
 

945–1000 Bevezető gondolatok 
 DR. HORVÁTH ESZTER tantárgygondozó 

1000–1045 Bemutatóóra – 11. osztály 

1055–1115 Óramegbeszélés 

1115–1200 Addíciós tételek elemi úton – háromszögek területével 
Előadó: VÍZHÁNYŐ ZSOLT SCH.P. 
 A Szent Margit Gimnázium igazgatója 

1200–1220 Ebédszünet  

1220–1305 Új NAT, új tankönyvek a 11. évfolyamon – az új érettségi szemszögéből 
Előadó: DR. HORVÁTH ESZTER 

1305–1350 Hogyan tanítottam a kombinatorikát és a valószínűségszámítást  
a 11. osztályban 
Előadó: URBÁN DIÁNA 
 Szent Margit Gimnázium 

1400–1445 Erdős Pál élete, társadalmi szerepvállalása 
Előadó: DR. VASAS GÉZA 
 Szent Margit 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. 

 
 

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

 
 

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

  
Szakmai nap a hon-és népismeret jegyében 

 
Időpont: 2023. március 29. szerda 10.00 – 14.30 

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

A részvétel módja: hibrid 
 

Téma: 
Gyermek- és diákélet a múltban 

 

 
1000–1045 Dédszüleink iskolája 
  - A diákélet jellemzői a 19–20. században. 
 
1045 – 1130  A NAT kulcskompetenciáinak fejlesztési lehetőségei a  
   Diákélet a múltban téma keretei között 
  - Elméleti és módszertani előadás  
 

 1145–1315 Helyi iskolatörténet kutatása, feldolgozása 
   - Módszertani javaslatok 
 

 1345–1430 Játékos feladatok a téma fogalomkörének elmélyítésére 
  Reflexiók 
 
 

Előadó: DR. BAKSA BRIGITTA       főiskolai tanár, 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 iskolák pedagógusait. 

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

 
 
 

http://www.katped.hu/


 

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

Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe: szepsi.rita@katped.hu 

szepsi.rita@katped.hu 

 
 

 

INTÉZKEDÉSI TERV KÉSZÍTÉSE  
 

Online előadás és konzultációs lehetőség általános és középiskolai pedagógusok számára 
 

 

Időpont: 2023. március 29. szerda, 1000–1300 

         

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 

 

 

A program célja, hogy előadás keretében megismertessük az érdeklődő pedagógusokat az intézkedési terv 

műfajával, tartalmi és formai jellemzőivel, sablont adjunk intézkedési terv készítéséhez. 

 

 

Az előadás témái:  

 
• Az Intézkedési terv általános elemei 

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

• Törvényi háttér 

• Intézkedési terv minta megismerése, közös gondolkodás az egyes elemekről 

• Intézkedési terv részeinek kidolgozása 

 

Konzultációs lehetőség:  

 
Általános kérdéseiket az előadás során tehetik fel a résztvevők. Az előadást követően szaktanácsadók 

bevonásával biztosítunk lehetőséget online személyes konzultációra egy későbbi, egyénileg egyeztetett 

időpontban. 

 

A részvétel feltételei: 
 

•  kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 

•  fülhallgató 

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

 

A programot vezetik: 
 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 

 

 

A program felelőse: 
 

Bálint Erzsébet – pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 

 
A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki (4x45 perc), amelyet elektronikus formában küldünk meg. 

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

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

 

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

Magyartanárok szakmai napja 
 

A képzési napot ajánljuk a felsőtegozaton és a középiskolákban magyar nyelv és irodalom 
tárgyat tanító kollégák számára.  

 
 

Időpont: 2023. március 29. szerda 10.00 – 14.30 
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum, 1053 Budapest, Károlyi u. 16. 

 
A részvétel módja: jelenléti 

 
PETŐFI -  ÚJ SZEMMEL  

 
 
1000–1230 Költő lenni vagy nem lenni 

Kiállítás Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára 
Közös tárlatnézés a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításán 

 
 
1230 – 1300 Szünet 
 
1300 – 1430  Petőfi a mai kutatások tükrében – előadás és közös szövegelemzés 
   

                               előadó: Dr. SZILÁGYI MÁRTON 
  -  ELTE BTK  18-19. Századi Magyar Irodalomtudományi 

Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora 
 

A képzési napot szervezi: MIHÁLYI ANIKÓ  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 iskolák pedagógusait. 

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

 
 
 

http://www.katped.hu/


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

Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe: szepsi.rita@katped.hu

szepsi.rita@katped.hu

ONLINE MINIALKALMAZÁSOK, ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATA 

AZ OKTATÁSBAN I. 

(PDF konverter, Szófelhőkészítés, Képregénykészítés, Kahoot, Quizlet, Trimino) 

Online szakmai program a köznevelés bármelyik fokán tanító, érdeklődő pedagógus számára 

A programra a jelentkezés sorrendjében 20 főt tudunk fogadni! 

Időpont: 2023. március 29. 1300–1430 

 Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 

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

olyan ismeretekhez jutni, amellyel változatosabbá tudnák tenni a tanóráikat. Ezek a programok egyszerű, 

könnyen kezelhető, online alkalmazások, amellyel a tanórák egy-egy része megtámogatható. Használatuk 

lehetőséget biztosít differenciálásra, tehetséggondozásra, gyakorlásra, vagy akár a házi feladatok színesebbé 

tételére is.   

A program 5 óra egyéni tanulásból és önálló feladatkészítésből, valamint 2 óra online szakmai

konzultációból áll. A konzultáción való részvétel, a feladatok beadása és annak a szakmai 

konzulensek általi jóváhagyása az igazolás kiadásának a feltétele. 

A program menete: 

• A szakmai anyag megismerése minivideók és leírás alapján, önállóan a konzultáció előtt. Tanterembe

meghívás, a szakmai anyag közzététele: 2023. március 20.

• Konzultáció (segítségnyújtás a beadandó feladat elkészítéséhez, a felmerülő kérdések megbeszélése,

tapasztalatcsere). Időpontja: 2023. március 29.

• A feladat feltöltése a Google Tanterembe. Határidő: 2023. április 4. éjfél

A programot vezetik: 

Matolcsy Erzsébet és Szabó Csaba, a Katolikus Pedagógiai Intézet IKT szaktanácsadói 

A program felelőse: 

dr. Mártonné Sárossy Mónika – a KaPI munkatársa, pedagógiai előadó, IKT szaktanácsadó 

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

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

120 órás továbbképzésébe  beszámítható (Vö. 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet) 

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

ügyintézőt a megadott elérhetőségeken 

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


 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  
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  

  

 

 

Kommunikatív nyelvoktatás  
Felkészítés a szóbeli alap- és középfokú nyelvvizsgára az iskolai nyelvórákon általános 

és középiskolákban a tanított kurzuskönyvek segítségével 
 

Online pedagógusműhely általános és középiskolai idegen nyelv szakos tanárok számára 
A műhely magyar nyelven zajlik. 

 

 

A programra a jelentkezés sorrendjében 20 főt tudunk fogadni! 

 
 

 

Időpont:  2023. március 29. szerda 1500 – 1700 

 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

 

A pedagógusműhelyekről röviden: 

• szaktanácsadók tartják 

• rövid, 2-3x45 perces szakmai programok 

• online formában nyújtunk lehetőséget a bekapcsolódásra 

• előre meghirdetett adott témákat dolgozunk fel 

• új ismereteket is szerezhetnek a résztvevők 

• lehetőséget biztosítunk szakmai beszélgetésekre, egymástól tanulásra, tapasztalatok megosztására  
 

 

Az aktuális témáról 
 

• Tippek a szóbeli junior, B1 és B2 nyelvvizsga kötetlen párbeszéd részéhez 

• Önálló témakifejtés képi stimulus alapján 

• Szituációs párbeszéd 

• Tapasztalatmegosztás 
 
 

Jelentkezési határidő: 2023. március 24. 
 

 

 

A részvétel feltétele:  
saját névvel regisztrált, NEM szervezeti gmail-es email-cím, amelyet a jelentkezési felületen meg kell adni 
 

 

A programot vezeti: Illés Gabriella  szaktanácsadó  (angol nyelv)  
  

A program felelőse: Szabó Klára  –  pedagógiai szakértő  

 
 

 
Amennyiben a létszám betelik, az online felületen már nem tud jelentkezni. Ebben az esetben várólistára kerülés vagy 

új alkalom kiírása végett keresse az ügyintézőt a megadott elérhetőségeken.  

 
 

http://www.katped.hu/
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MEGHÍVÓ 

 
Középiskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése 

 
Időpont: 2023. április 18. kedd, 1000 – 1430 óra 

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

A részvétel módjai (jelenléti és online) a honlapon külön sorban találhatóak 
 
 

1000 – 1005  Köszöntés  
 
1005 – 1135  Helytörténet újratöltve. Helytörténeti témák rendhagyó tanulási szituációkban a 

Pécs8 projekt példáján. 
A Pécs8 projekt néhány konkrét, a közösségi tudáselsajátításra és a tudás közös értelmezésére 
építő, inkluzív programján keresztül járjuk körbe (elsősorban a közelmúlt) helytörténeti 
témáiban rejlő lehetőségeket a lokális identitás erősítése és a saját történeti narratíva 
megalkotása terén. Megvizsgáljuk és a gyakorlatban is kipróbáljuk a projekt során fejlesztett 
tananyagok adaptációs lehetőségeit. 
Előadók: Dr. BÁNKUTI GÁBOR egyetemi docens (PTE BTK Modernkori Történeti 
Tanszék) és Dr. DÉVÉNYI ANNA régiókoordinátor (Mathias Corvinus Collegium 
Középiskolás Program) 

 
1140 – 1310 A paraszti társadalom sorsfordulói Magyarországon 1945 után. A tantervi tartalmak 

frissítése az Árkádia folyóirat segítségével. 
Az előadás és workshop az Árkádia folyóirat kapcsán kibontakozó, a történettudomány és a 
közoktatás közötti párbeszéd erősítését célzó kezdeményezést egy konkrét példán mutatja be. 
A címben jelölt témában az Ö. Kovács József kutatásait tömör és közérthető formában 
közreadó tanulmányra, az azt feldolgozó tananyagra, valamint a gazdag primer 
(középiskolában is jól használható) forrásanyagra támaszkodunk. A 20. század legnagyobb 
tömegeket érintő (jórészt máig tabusított) traumáját vizsgálva, a középiskolai tananyagban 
sporadikusan elszórt vidéktörténeti szálat egységben szemléljük. Mindeközben plasztikus 
képet kapunk a diktatúra ideológiai-elvi szintjéről, az ennek nyomán megfogalmazott 
programokról (tervekről) és megvalósításuk társadalmi tapasztalatairól. 
Előadók: Dr. BÁNKUTI GÁBOR egyetemi docens (PTE BTK Modernkori Történeti 
Tanszék) és Dr. DÉVÉNYI ANNA régiókoordinátor (Mathias Corvinus Collegium 
Középiskolás Program) 

 
1310 – 1340 Szünet 

 
1340 – 1425  Katolikus tananyagfejlesztés: A 12.-es történelemkönyv és digitális segédanyagai – 

különös tekintettel a 2024-től kezdődő új érettségire  
 Előadó: Dr. KOVÁCS ÖRS, a Budai Ciszterci Szt. Imre Gimnázium tanára, 

tananyagfejlesztő  
 

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. 

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

 

http://www.kpszti.hu/


 

1068 Budapest, Városligeti fasor 42.  
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Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe: szepsi.rita@katped.hu 

szepsi.rita@katped.hu 

 
 

 

 

GENIALLY – INTERAKTÍV TANANYAGELEMEK KÉSZÍTÉSE  
 

Egyéni tanulás és online előadás a köznevelés bármelyik fokán tanító, érdeklődő pedagógus 

számára 10 órában 
 

A programra a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 
 

Online konzultáció időpontja: 2023. április 19. szerda, 1300–1430 

       

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

A Genially egy ingyenes online platform, amit bemutatunk. Interaktív prezentációkat és infografikákat hozhatunk 

létre személyre szabott tartalmakkal, varázslatos digitális tananyagokat, kvízeket, szabadulószobákat, interaktív 

képeket, képeslapokat és önéletrajzokat is készíthetünk vele. 

  

A 10 órás képzés 8 óra önálló tanulásból és feladatkészítésből, valamint 2 óra online szakmai 

konzultációból áll. A konzultáción való részvétel, a feladatok beadása és annak a szakmai 

konzulensek általi jóváhagyása az igazolás kiadásának a feltétele. 

 

A program menete:  

 

• A szakmai anyag megismerése minivideók és leírás alapján, önállóan a konzultáció előtt. Tanterembe 

meghívás, a szakmai anyag közzététele: 2023. március 29. 

• Konzultáció (segítségnyújtás a beadandó feladat elkészítéséhez, a felmerülő kérdések megbeszélése, 

tapasztalatcsere). Időpontja: 2023. április 19. 

• A feladat feltöltése a Google Tanterembe. Határidő: 2023. április 25. éjfél 

 

A részvétel feltételei: 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 

• fülhallgató 

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

 

A programot vezetik: 
 

Kapczár Krisztina, Vizes Marianna, a Katolikus Pedagógiai Intézet IKT szaktanácsadói 
 

A program felelőse: 
 

dr. Mártonné Sárossy Mónika – a KaPI munkatársa, pedagógiai előadó, IKT szaktanácsadó 
 

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

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

120 órás továbbképzésébe beszámítható (Vö. 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet) 

 

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

ügyintézőt a megadott elérhetőségeken 

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


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

Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe:szepsi.rita@katped.hu

szepsi.rita@katped.hu

FELKÉSZÜLÉS A MESTERPEDAGÓGUS MINŐSÍTÉSRE 

Online előadás és konzultációs lehetőség  

mesterpedagógus minősítésre készülő pedagógusok számára 

A programra a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 

Időpont: 2023. április 19. szerda 1000 – 1300

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 

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

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

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

kérdéseikre is válaszoljunk és igény esetén szaktanácsadói támogatást nyújtsunk. 

Az előadás (2x45 perc) témái:

• A mesterpedagógus kompetenciái

• A mesterpedagógus tevékenységei

• A minősítés folyamata, dokumentumai

• Értékelés az eljárás során

• Szakértői, szaktanácsadói tevékenység

• A mesterprogram megújítása

Konzultációs lehetőség (2x45 perc): 

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

résztvevők. A programot követően mesterminősítésben jártas szaktanácsadók bevonásával biztosítunk 

lehetőséget online személyes konzultációra egy későbbi, egyénileg egyeztetett időpontban.    

A részvétel feltételei: 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop

• fülhallgató

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

A programot vezetik: 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói  

A program felelőse: 

Bálint  Erzsébet  –  pedagógiai szakértő, mérés -értékelés pedagógiai terület  

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

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

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

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

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

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

Általános iskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése 
 
 

Időpont: 2023. április 20. csütörtök, 1000 – 1430 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest, 1068 Városligeti fasor 42. 

 
 

Téma: 
 

1000– 1115  Keleti magyarok nyomában az Urálon túl. A legújabb régészeti 
eredmények a magyar őstörténet kutatásában 

  Előadó: Prof. Dr. Türk Attila, régész, egyetemi oktató - PPKE 
 
1115 – 1215    A Katolikus Egyház heraldikai hagyományai és gyakorlata 

Magyarországon 
 Előadó: Prof. Dr. Pandula Attila egyetemi tanár - ELTE 

 
1215 – 1230 szünet 
 
1230 – 1315 A Rongyos Gárda szerepe a nyugat-magyarországi felkelésben (1921) és 

Kárpátalja visszacsatolásában (1939) 
Előadó: Babucs Zoltán hadtörténész, ügyvivő szakértő – Magyarságkutató   
Intézet 

 
1330 – 1415    Egy elfeledett katolikus főúr - gróf Koháry II. István (1649–1731) 
                   Előadó: Dr. Komjáti Zoltán Igor PhD tudományos kutató - MTA 
 
 
 

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! 
 
 

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

 

http://www.kpszti.hu/
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Ügyintéző: Szepsi Rita 
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AZ ÉRTÉKELÉS, OSZTÁLYOZÁS PROBLÉMÁI. TESZTEK AZ 

ÉRTÉKELÉSBEN  
 

Online szakmai program 5-13. évfolyamon tanító,  

bármely szakos, a téma iránt érdeklődő pedagógusok számára 
 

 

A program létszámkorlátos, a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 
 
 

Időpont: 2023. április 20. csütörtök, 1000–1300 

 

         

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

A szakmai program célja, hogy gyakorlatorientált pedagógus-továbbképzés – előadás és műhelymunka – 

keretében megismertessük az érdeklődő pedagógusokat: 

 

• az értékelés nehézségeivel, a tesztek szerepével az értékelésben 

• 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, alkalmazni. 

 

Figyelem! A képzés a BEVEZETÉS A FELADATÍRÁSBA ÉS TESZTSZERKESZTÉSBE című kontakt 

képzésünk online adaptációja, tartalmában azzal megegyezik. 

 

A részvétel feltételei: 
 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 

• fülhallgató 

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

 

A programot vezetik: 
 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 
 

 

A program felelőse: 
 

Bálint Erzsébet – pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 
 

A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki (4x45 perc), amelyet elektronikus formában küldünk meg. 

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

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

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

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

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

KATTAN - Ismerkedés a katolikus digitális tananyagtárral 
Képzés I. (kezdő szinten) 

 
A képzést ajánljuk azonak a tanároknak és hitoktatóknak, akik szívesen 

megismerkednek okostankönyveinkkel, és a digitális osztálytermi 
funkciókkal. 

 
Időpont: 2023. április 21. péntek 9.00 - 13.30 

Helyszín: Google meet felület 
 

A részvétel módja: online 
 

Kérjük, hogy a képzés előtt regisztráljon és szerezzen tanári jogosultságot a kattan 
felületen, valamint az alábbi kérdőívet előzetesen töltse ki! 

 https://bit.ly/0421K1 
 

Amennyiben kérdése van, írjon a kattan@katolikus.hu e-mail címre 
 
900 – 945 Regisztráció, a digitális tankönyvek áttekintése 
 
945 – 1030  Feladattípusok áttekintése, feladatszerkesztő 
 

EBÉDSZÜNET 
 

 1100 – 1145 Digitális osztályterem funkció 
  (feladat kiosztás, értékelés, kihívás, könyvjelző) 

 

 1145 – 1230 Digitális osztályterem - kérdőív 
 

KÁVÉSZÜNET 
 
1245 – 1330 Digitális osztályterem – projekt feladatok 
 

 

Előadó: RÉDAI GERGELY, középiskolai magyartanár, digitális tananyagfejlesztő 
 

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

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

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

 
 
 

http://www.katped.hu/
https://bit.ly/0421K1
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M E G H Í V Ó  

Konfliktuskezelés – 
csoportos szupervíziós alkalom 

 
 

Időpont: 2023. április 21. péntek, 900 – 1330 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest, 1068 Városligeti fasor 42. 

 
képzés módja: jelenléti  

 
Azon pedagógusok számára ajánljuk, akik a Konfliktusaink és kezelésük c. 2 * 5 órás képzésen már 
megismerkedtek a konfliktuskezelés és az asszertivitás alapfogalmaival és technikáival,  
 
 
 és szeretnék a hétköznapok során megélt újabb élethelyzeteiket  szakember vezetésével csoportos 
formában megvizsgálni. A csoportos szupervízió lehetőséget teremt a különböző helyzetekben megélt 
konfliktusok megosztására, a konfliktusokban rejlő motívumok feltárására, valamint a résztvevők 
viselkedési repertoárjának bővítésére és megküzdési technikáinak fejlesztésére.  

 
 
 
Vezető:  
FORIÁN- SZABÓ KINGA, középiskolai tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, 
tréner és csoportcoach 

 
 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

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

 

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

Ügyintéző: Szepsi Rita 

Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 30 

E-mail címe: szepsi.rita@katped.hu 

szepsi.rita@katped.hu 

 
 

 

BEVEZETÉS A PEDAGÓGUS II. PORTFÓLIÓ ÍRÁSÁBA 
 

Online előadás és konzultációs lehetőség  

általános és középiskolai pedagógusok számára 

 
A program létszámkorlátos, a jelentkezés sorrendjében 24 főt tudunk fogadni! 

 
 

Időpont: 2023. április 26. szerda, 1000–1300 

 

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

A program célja, hogy megismertessük az érdeklődő pedagógusokat az e- portfólió lényeges elemeivel, formai 

és tartalmi követelményeivel, segítséget kapjanak a pedagógus-portfóliójuk igényes elkészítéséhez. A képzés 

során személyes, szakmai kérdéseikre is válaszolunk, igény esetén további szaktanácsadói támogatás is kérhető. 

  

Témák: 
 

• A tanári önkép elemei 

• Portfólió, e-portfólió 

• A Pedagógusfokozatok elvárásai (sztenderdek) 

• Az e-portfólióba feltöltendő kötelező dokumentumok elemei 

• Reflexiók, szakmai életút értékelése 
 

Konzultációs lehetőség:  
 

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

résztvevők. A programot követően mesterminősítésben jártas szaktanácsadók bevonásával biztosítunk 

lehetőséget online személyes konzultációra egy későbbi, egyénileg egyeztetett időpontban.    
 

 

A részvétel feltételei: 
 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 

• fülhallgató 

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

A programot vezetik: 
 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 
 

A program felelőse: 
 

Bálint Erzsébet – pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 
 

A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki (4x45 perc), amelyet elektronikus formában küldünk meg. 

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

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

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

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

http://www.katped.hu/
mailto:szepsi.rita@katped.hu
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BEVEZETÉS A PEDAGÓGUS I. PORTFÓLIÓ ÍRÁSÁBA 
 

Online előadás és konzultációs lehetőség  

általános és középiskolai pedagógusok számára 

 
 

Időpont: 2023. április 27. csütörtök, 1000–1300 

 

         

Platform: Google Osztályterem, Google Meet alkalmazás 
 

A program célja, hogy megismertessük az érdeklődő pedagógus-gyakornokokat az e-portfólió lényeges 

elemeivel, formai és tartalmi követelményeivel. Bemutassuk a résztvevőknek a portfólió dokumentumaihoz 

tartozó reflexiók jellemzőit; segítséget kapjanak a pedagógusportfóliójuk igényes elkészítéséhez. A konzultációk 

során személyes, szakmai kérdésekre is válaszolunk, és igény esetén szaktanácsadói támogatást nyújtunk. 

  

Témák: 
 

• A tanári önkép elemei 

• Portfólió, e-portfólió a gyakornok szemével 

• A szakmai életút 

• Kompetenciák és indikátorok – Pedagógus I.-es szinten 

• A mentor szerepe, feladatai 

• Reflexió 
 

Konzultációs lehetőség:  
 

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

résztvevők. A programot követően mesterminősítésben jártas szaktanácsadók bevonásával biztosítunk 

lehetőséget online személyes konzultációra egy későbbi, egyénileg egyeztetett időpontban.    
 

 

A részvétel feltételei: 
 

• kamerával és mikrofonnal ellátott asztali számítógép vagy laptop 

• fülhallgató 

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

A programot vezetik: 
 

A Katolikus Pedagógiai Intézet szaktanácsadói 
 

A program felelőse: 
 

Bálint Erzsébet – pedagógiai szakértő, mérés-értékelés pedagógiai terület 
 

A programról igény esetén részvételi igazolást állítunk ki (4x45 perc), amelyet elektronikus formában küldünk meg. 

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

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

 

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

KATTAN - Ismerkedés a katolikus digitális tananyagtárral 
Képzés II. (haladó szinten) 

 
A képzést ajánljuk azonak a tanároknak és hitoktatóknak, akik szívesen 

megismerkednek okostankönyveinkkel, és a digitális osztálytermi 
funkciókkal. 

 
Időpont: 2023. május 5. péntek 9.00 - 13.30 

Helyszín: Google meet felülete 
 

A részvétel módja: online 
 

Kérjük, hogy a képzés előtt regisztráljon és szerezzen tanári jogosultságot a kattan 
felületen, valamint az alábbi kérdőívet előzetesen töltse ki! 

 https://bit.ly/0505K2 
 

Amennyiben kérdése van, írjon a kattan@katolikus.hu e-mail címre. 
 
900 – 945 Regisztráció, a digitális tankönyvek áttekintése 
 
945 – 1030  Feladattípusok áttekintése, feladatszerkesztő 
 

EBÉDSZÜNET 
 

 1100 – 1145 Digitális osztályterem funkció 
  (feladat kiosztás, értékelés, kihívás, könyvjelző) 

 

 1145 – 1230 Digitális osztályterem - kérdőív 
 

KÁVÉSZÜNET 
 
1245 – 1330 Digitális osztályterem – projekt feladatok 
 
 
 

Előadó: RÉDAI GERGELY, középiskolai magyartanár, digitális tananyagfejlesztő 
 

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

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

Ügyintéző: Szekér Borbála 
Telefon: (+36 1) 479-3003 
E-mail: szeker.borbala@katped.hu 
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M E G H Í V Ó  

M á s o k  v a g y u n k  –  e g y ü t t  m ű k ö d ü n k   

–  w o r k s h o p   p e d a g ó g u s o k n a k  

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

 
 

Időpont: 2023. május 12. péntek, 900 – 1330 óra 
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet, Budapest, 1068 Városligeti fasor 42. 

 
A képzés módja: jelenléti 

  
 

Téma: 
 

Miért éljük meg ugyanazokat a dolgokat egészen másként? Miért viselkedik a másik számunkra 
teljesen észszerűtlenül? Miért reagál másként és miért bosszant ez fel olykor annyira? Az interaktív 
workshop során megismerkedünk személyiségünk 4 féle dimenziójával, a jungi alapokon nyugvó 
Myers- Briggs személységtipizálás alapján, hogy jobban értsük önmagunkat és a másik embert, és 
így hatékonyabban és feszültségmentesebben tudjunk együtt dolgozni a közösség javára és 
valamennyiünk örömére. 
 
 
Az workshopon előadás, egyéni és kiscsoportos munka váltogatják egymást, a jelentkezők aktív 
részvételére számítunk.  
 

 
 A műhely vezetője: 

FORIÁN- SZABÓ KINGA  
 

középiskolai tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, tréner és csoportcoach 
 

 

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

időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani. 

 

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

 

http://www.kpszti.hu/
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