
A képzésekre jelentkezés - az intézményvezetőnek elküldött e-mailben leírtaknak megfelelően 
- elektronikus formában történik a KaPI honlapján: https://www.katped.hu/kepzesek

Szakmai információ: Technikai segítségnyújtás: 
Szekér Borbála Schillinger Tibor 
Telefon: 1 479 30 03 Telefon: 1 479 30 16 
E-mail: szeker.borbala@katped.hu E-mail: schillinger.tibor@katped.hu

A képzések korlátozott létszámban vehetők igénybe. A regisztráció (elektronikus) a jelentkezés sorrendjében történik. 
A létszám feletti jelentkezőket értesítjük. Kérjük, hogy minél hamarabb jelentkezzen az adott képzésre! 

             Táblázat a felső tagozatos és középiskolai képzésekre való 
jelentkezéshez 

2022/2023-as tanév 2. félév 

A képzés tárgya és helye: Időpont: 
Játékos tanulás. A játék szerepe a tanulásban – Pedagógusműhely 
http://www.katped.hu/jatekos-tanulas-a-jatek-szerepe-a-
tanulasban-pedagogusmuhely február 1. 

Pedagógiai projekt az idegen nyelvi órán – 
Pedagógusműhely idegen nyelvet tanítók számára 
http://www.katped.hu/pedagogiai-projekt-az-idegen-nyelvi-oran-
pedagogusmuhely-idegen-nyelvet-tanitok-szamara 

február 7. 

Játékok az idegen nyelvi órákon –  
Pedagógusműhely idegen nyelvet tanítók számára 
http://www.katped.hu/jatekok-az-idegen-nyelvi-orakon-
pedagogusmuhely-idegen-nyelvet-tanitok-szamara 

február 9. 

KATTAN – Regisztrációs képzés 
https://www.katped.hu/kattan-regisztracios-kepzes február 10. 

Általános iskolai matematikatanárok szakmai napja 
https://www.katped.hu/altalanos-iskolai-matematikatanarok-szakmai-
napja-0 február 16. 

Az érettségi változásai magyar nyelv és irodalomból I. – 
Pedagógusműhely 
http://www.katped.hu/az-erettsegi-valtozasai-magyar-nyelv-es-
irodalombol-i-pedagogusmuhely 

február 16. 

Teremtésvédelmi szempontok iskoláinkban 
https://www.katped.hu/teremtesvedelmi-szempontok-iskolainkban február 22. 

Az online oktatás hasznosulása – 
Pedagógusműhely idegen nyelvet tanítók számára 
http://www.katped.hu/az-online-oktatas-hasznosulasa-
pedagogusmuhely-idegen-nyelvet-tanitok-szamara 

február 22. 

Testnevelő tanárok képzése – karate az iskolában 
https://www.katped.hu/testnevelo-tanarok-kepzese-karate-az-iskolai-
oktatasban február 23. 

Az érettségi változásai magyar nyelv és irodalomból II. 
– Pedagógusműhely
http://www.katped.hu/az-erettsegi-valtozasai-magyar-nyelv-es-
irodalombol-ii-pedagogusmuhely 

február 23. 
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Motivációs lehetőségek az idegen nyelvi órákon –  
Pedagógusműhely idegen nyelvet tanítók számára 
http://www.katped.hu/motivacios-lehetosegek-az-idegen-nyelvi-orakon-
pedagogusmuhely-idegen-nyelvet-tanitok-szamara 

március 1. 

Stresszkezelés, megküzdés, reziliencia 
https://www.katped.hu/stresszkezeles-megkuzdes-reziliencia-online március 3. 

KATTAN – Ismerkedés a katolikus tananyagtárral  I.  kezdő szint 
https://www.katped.hu/kattan-ismerkedes-a-katolikus-digitalis-
tananyagtarral-kepzes-i-kezdo-szint március 3. 

Informatika és digitális kultúra tanárok szakmai képzése 
https://www.katped.hu/informatika-es-digitalis-kultura-tanarok-
szakmai-kepzese március 3. 

Általános iskolai németnyelv-tanárok képzése 
https://www.katped.hu/altalanos-iskolai-nemetnyelv-tanarok-kepzese március 7. 

A szorongó gyermek – Pedagógusműhely 
http://www.katped.hu/a-szorongo-gyermek-pedagogusmuhely március 8. 

Felkészülés a Fenntarthatósági Témahétre a teremtésvédelem jegyében 
https://www.katped.hu/felkeszules-a-fenntarthatosagi-temahetre-online március 8. 

Stresszkezelés, megküzdés, reziliencia 
https://www.katped.hu/stresszkezeles-megkuzdes-reziliencia-jelenleti március 10. 

Szakmai nap az osztályfőnökök számára 
https://www.katped.hu/szakmai-nap-az-osztalyfonokok-szamara március 10. 

A digitális ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Az eredmények 
elemzése, hasznosítása 
http://www.katped.hu/a-digitalis-orszagos-kompetenciameres-az-
eredmenyek-elemzese-hasznositasa 

március 14. 

Új utakon a tanulói autonómia felé – 
Pedagógusműhely idegen nyelvet tanítók számára http://
www.katped.hu/uj-utakon-a-tanuloi-autonomia-fele-
pedagogusmuhely-idegen-nyelvet-tanitok-szamara 

március 16. 

KATTAN – Ismerkedés a katolikus tananyagtárral  II.  haladó szint 
https://www.katped.hu/kattan-ismerkedes-a-katolikus-digitalis-
tananyagtarral-kepzes-ii-halado-szint 

március 17. 

Középiskolai angolnyelv-tanárok szakmai napja 
https://www.katped.hu/kozepiskolai-angoltanarok-szakmai-napja március 17. 

Konfliktusaink és kezelésük 1-2. 
https://www.katped.hu/konfliktusaink-es-kezelesuk-1-es-2-jelenleti március 

17. és 31.

Rugalmas stabilitás – kiégés helyett 
https://www.katped.hu/rugalmas-stabilitas-kieges-helyett március 21. 

A Komplex Alapprogram – Pedagógusműhely 
http://www.katped.hu/a-komplex-alapprogram-pedagogusmuhely március 22. 

Általános iskolai fizikatanárok szakmai napja 
https://www.katped.hu/altalanos-iskolai-fizikatanarok-szakmai-napja-
online március 22. 

http://www.katped.hu/motivacios-lehetosegek-az-idegen-nyelvi-orakon-pedagogusmuhely-idegen-nyelvet-tanitok-szamara
http://www.katped.hu/motivacios-lehetosegek-az-idegen-nyelvi-orakon-pedagogusmuhely-idegen-nyelvet-tanitok-szamara
https://www.katped.hu/stresszkezeles-megkuzdes-reziliencia-online
https://www.katped.hu/kattan-ismerkedes-a-katolikus-digitalis-tananyagtarral-kepzes-i-kezdo-szint
https://www.katped.hu/kattan-ismerkedes-a-katolikus-digitalis-tananyagtarral-kepzes-i-kezdo-szint
https://www.katped.hu/informatika-es-digitalis-kultura-tanarok-szakmai-kepzese
https://www.katped.hu/informatika-es-digitalis-kultura-tanarok-szakmai-kepzese
https://www.katped.hu/altalanos-iskolai-nemetnyelv-tanarok-kepzese
http://www.katped.hu/a-szorongo-gyermek-pedagogusmuhely
https://www.katped.hu/felkeszules-a-fenntarthatosagi-temahetre-online
https://www.katped.hu/stresszkezeles-megkuzdes-reziliencia-jelenleti
https://www.katped.hu/szakmai-nap-az-osztalyfonokok-szamara
http://www.katped.hu/a-digitalis-orszagos-kompetenciameres-az-eredmenyek-elemzese-hasznositasa
http://www.katped.hu/a-digitalis-orszagos-kompetenciameres-az-eredmenyek-elemzese-hasznositasa
http://www.katped.hu/uj-utakon-a-tanuloi-autonomia-fele-pedagogusmuhely-idegen-nyelvet-tanitok-szamara
http://www.katped.hu/uj-utakon-a-tanuloi-autonomia-fele-pedagogusmuhely-idegen-nyelvet-tanitok-szamara
https://www.katped.hu/kattan-ismerkedes-a-katolikus-digitalis-tananyagtarral-kepzes-ii-halado-szint
https://www.katped.hu/kattan-ismerkedes-a-katolikus-digitalis-tananyagtarral-kepzes-ii-halado-szint
https://www.katped.hu/kozepiskolai-angoltanarok-szakmai-napja
https://www.katped.hu/konfliktusaink-es-kezelesuk-1-es-2-jelenleti
https://www.katped.hu/rugalmas-stabilitas-kieges-helyett
http://www.katped.hu/a-komplex-alapprogram-pedagogusmuhely
https://www.katped.hu/altalanos-iskolai-fizikatanarok-szakmai-napja-online
https://www.katped.hu/altalanos-iskolai-fizikatanarok-szakmai-napja-online


Középiskolai matematikatanárok szakmai napja 
https://www.katped.hu/kozepiskolai-matematikatanarok-szakmai-
napja március 24. 

Szakmai nap a hon- és népismeret jegyében 
https://www.katped.hu/szakmai-nap-a-hon-es-nepismeret-jegyeben március 29. 

Magyartanárok szakmai napja 
https://www.katped.hu/magyartanarok-szakmai-napja március 29. 

Az intézkedési terv készítése 
http://www.katped.hu/intezkedesi-terv-keszitese-0 március 29. 

Online minialkalmazások, alkalmazások használata az oktatásban I. 
http://www.katped.hu/online-minialkalmazasok-alkalmazasok-
hasznalata-az-oktatasban-i március 29. 

Kommunikatív nyelvoktatás. Felkészítés a szóbeli alap- és középfokú 
nyelvvizsgára – Pedagógusműhely idegen nyelvet tanítók számára 
http://www.katped.hu/kommunikativ-nyelvoktatas-felkeszites-a-
szobeli-alap-es-kozepfoku-nyelvvizsgara-pedagogusmuhely 

március 29. 

Középiskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése 
https://www.katped.hu/kozepiskolai-tortenelemtanarok-szaktargyi-
kepzese-1 április 18. 

Felkészülés a mesterpedagógus minősítésre 
http://www.katped.hu/felkeszules-a-mesterpedagogus-minositesre-1 április 19. 

Genially- Interaktív tananyag készítése 
http://www.katped.hu/genially-interaktiv-tananyagelemek-keszitese április 19. 

Általános iskolai történelemtanárok szaktárgyi képzése 
https://www.katped.hu/altalanos-iskolai-tortenelemtanarok-szaktargyi-
kepzese-1 április 20. 

Az értékelés, osztályozás problémái. Tesztek az értékelésben 
http://www.katped.hu/az-ertekeles-osztalyozas-problemai-tesztek-az-
ertekelesben 

április 20. 

KATTAN – Ismerkedés a katolikus tananyagtárral  I.  kezdő szint 
https://www.katped.hu/kattan-ismerkedes-a-katolikus-digitalis-
tananyagtarral-kepzes-i-kezdo-szint-0 április 21. 

Konfliktusaink és kezelésük – szupervízió 
https://www.katped.hu/konfliktuskezeles-csoportos-szupervizio-jelenleti április 21. 

Bevezetés a Pedagógus II. portfólió írásába 
http://www.katped.hu/bevezetes-a-pedagogus-ii-portfolio-irasaba-2 április 26. 

Bevezetés a Pedagógus I. portfólió írásába 
http://www.katped.hu/bevezetes-a-pedagogus-i-portfolio-irasaba-1 április 27. 

KATTAN – Ismerkedés a katolikus tananyagtárral  II.  haladó szint 
https://www.katped.hu/kattan-ismerkedes-a-katolikus-digitalis-
tananyagtarral-kepzes-ii-halado-szint-0 május 5. 

Mások vagyunk – együtt működünk 
https://www.katped.hu/masok-vagyunk-egyutt-mukodunk-workshop május 12. 

https://www.katped.hu/kozepiskolai-matematikatanarok-szakmai-napja
https://www.katped.hu/kozepiskolai-matematikatanarok-szakmai-napja
https://www.katped.hu/szakmai-nap-a-hon-es-nepismeret-jegyeben
https://www.katped.hu/magyartanarok-szakmai-napja
http://www.katped.hu/intezkedesi-terv-keszitese-0
http://www.katped.hu/online-minialkalmazasok-alkalmazasok-hasznalata-az-oktatasban-i
http://www.katped.hu/online-minialkalmazasok-alkalmazasok-hasznalata-az-oktatasban-i
http://www.katped.hu/kommunikativ-nyelvoktatas-felkeszites-a-szobeli-alap-es-kozepfoku-nyelvvizsgara-pedagogusmuhely
http://www.katped.hu/kommunikativ-nyelvoktatas-felkeszites-a-szobeli-alap-es-kozepfoku-nyelvvizsgara-pedagogusmuhely
https://www.katped.hu/kozepiskolai-tortenelemtanarok-szaktargyi-kepzese-1
https://www.katped.hu/kozepiskolai-tortenelemtanarok-szaktargyi-kepzese-1
http://www.katped.hu/felkeszules-a-mesterpedagogus-minositesre-1
http://www.katped.hu/genially-interaktiv-tananyagelemek-keszitese
https://www.katped.hu/altalanos-iskolai-tortenelemtanarok-szaktargyi-kepzese-1
https://www.katped.hu/altalanos-iskolai-tortenelemtanarok-szaktargyi-kepzese-1
http://www.katped.hu/az-ertekeles-osztalyozas-problemai-tesztek-az-ertekelesben
http://www.katped.hu/az-ertekeles-osztalyozas-problemai-tesztek-az-ertekelesben
https://www.katped.hu/kattan-ismerkedes-a-katolikus-digitalis-tananyagtarral-kepzes-i-kezdo-szint-0
https://www.katped.hu/kattan-ismerkedes-a-katolikus-digitalis-tananyagtarral-kepzes-i-kezdo-szint-0
https://www.katped.hu/konfliktuskezeles-csoportos-szupervizio-jelenleti
http://www.katped.hu/bevezetes-a-pedagogus-ii-portfolio-irasaba-2
http://www.katped.hu/bevezetes-a-pedagogus-i-portfolio-irasaba-1
https://www.katped.hu/kattan-ismerkedes-a-katolikus-digitalis-tananyagtarral-kepzes-ii-halado-szint-0
https://www.katped.hu/kattan-ismerkedes-a-katolikus-digitalis-tananyagtarral-kepzes-ii-halado-szint-0
https://www.katped.hu/masok-vagyunk-egyutt-mukodunk-workshop

