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Meghívó
Középiskolai történelemtanárok
szaktárgyi képzése
Időpont:
2017. február 28. kedd, 1000 – 1430 óra
Helyszín: KaPI
1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

A helyszín megközelíthető: a Déli pályaudvartól 2-es metróval, a Nyugati pályaudvartól 3-as metróval a Deák térig, onnan 1-es
metróval a Bajza utca vagy a Hősök tere megállóig; Kelenföldről 4-es metróval a Keleti pályaudvarig,a Keleti pályaudvartól 30-as
vagy 30A jelű autóbusszal a Damjanich utca megállóig.
A http://www.bkk.hu/menetrendek/ honlapon elérhető a BKK Utazástervezője, ahol a fenti, vagy további útvonal ajánlatok részletesen
olvashatók.

A rendezvény programja
1000–1005
1005–1200

1200 – 1230
1230–1300

1300 – 1420
1420–1430

Köszöntés
Szóbeli tételek és vizsgáztatói lapok készítése az új érettségin
(Előadás és műhelymunka)
Előadó: Dr. KOVÁCS ÖRS tananyagfejlesztő,
a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanára
Szünet
Katolikus iskola a XX. század első felében avagy érdemes-e élni a szabad témakör
által nyújtott lehetőséggel a szóbeli érettségin?
Előadó: Dr. GIANONE ANDRÁS tantárgygondozó,
a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanára
Szóbeli tételek és vizsgáztatói lapok készítése az új érettségin
(Műhelymunka)
Aktuális kérdések

Kérjük, hogy az aktív műhelymunka érdekében minden résztvevő küldje el a gianone@kpszti.hu
címre a diákoknak kiadott témalistát és jelöljön meg azokból három-négy olyan témát, amelyhez a
műhelyre szívesen elhozná a kidolgozott érettségi tételt (vizsgázói lap) és a vizsgáztatói lapot. A
segédanyagot magukkal hozó résztvevők a szokásos 5 óra helyett 8 óráról kapnak tanúsítványt.
Kérjük, hogy aki tud, hozzon magával laptopot a műhelyre!
A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet legutóbbi módosítása értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező
120 órás továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről a
konferencia teljes időtartamán jelenlévők részére a rendezvény végén van módunk kiállítani.

A konferenciát DR. GIANONE ANDRÁS tantárgygondozó vezeti.
Tisztelettel meghívjuk a KaPI szakmai irányítását elfogadó intézmények pedagógusait.
Budapest, 2017. január 27.

