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Ó V O D A

KÖRNYEZET

VIZUÁLIS

Őszi erdő - terepséta, szenzitív játékok
Találkozó: a 1111-es busz végállomásán
Időpont: 2009. október 14. 9.00 óra
Felelős: Sisa Judit ker. mkv.

Őszi erdő - terepséta, szenzitív játékok
Találkozó: a 1111-es busz végállomásán
Időpont: 2009. október 14. 9.00 óra
Felelős: Halmi Katalin ker. mkv.

MATEMATIKA

ANYAGRENDELÉS
A vizuális nevelés anyagrendelésének határideje:
2009. október 5.
A megrendelőket ee-mailben, faxon vagy személyesen kérjük: Egriné Dóra PSZK
Fax: 336 01 96
e-mail: dora@mkpszk.sulinet.hu

Őszi erdő - terepséta, szenzitív játékok
Találkozó: a 1111-es busz végállomásán
Időpont: 2009. október 14. 9.00 óra
Felelős: Gór Gyuláné ker. mkv.

MŰHELY

AJÁNLÓ

Előzetes!
Óvodai drámapedagógiai műhely 2010.

Gyermekkoncertek a Magyar Rádió 6. stúdiójában

Cél: A drámacsoport foglalkozásai során az óvónők önmaguk is részesei lesznek a
drámajátékok
élményének,
ezért képesek pedagógiájuk
tudatos elemévé tenni ennek
megteremtését, dramaturgiai
szerkesztettségét, a személyes
érzelmek, attitűdök megjelenítésének segítését.
Kinek ajánljuk: óvodapedagógusoknak
Tematika: 4 foglalkozás 2-2
órában
1. Küzdőtér: Megértés, attitűd,
szociális viselkedés, mások
szükségleteinek és szándékainak megértése.
2. Komplex drámafoglalkozás
3. Bábos foglalkozás
4. „Készen áll a nagy mű”
Időpont: A foglalkozások a
második félévben kerülnek
megrendezésre. A pontos
időpontokat később közöljük a
Hírmondóban.
Vezeti: Kígyóssy Ágnes

KONCERT

A jó hangulatú, óvodásoknak szervezett koncerteken a kicsik
játékos formában ismerkednek meg a szimfonikus zenekar hangszereivel és a művekkel. A gyerekek minden hangszercsoportot
közelebbről is megfigyelhetnek. Az óvónők az óvodai foglalkozásokon többször felelevenítik a közösen átélt élményeket, beszélgetnek
róla és építkeznek belőle.
A Gyermekkórus koncertjein zenefelismerés, játékos daltanulás és
vidám gyermekjátékok színesítik a műsort. Műsorvezető
Lukácsházi Győző.
Az MR Zenei Együttesek egész évben folyamatosan várják óvodák
jelentkezését matinékoncertjeikre az mrkoncertek@radio.hu email
címen.
Időpontok az MR Szimfonikusok közreműködésével:
2009. október 5., hétfő 10:00 és 11:00
2009. október 12., hétfő 10:00 és 11:00
2009. október 20., kedd 10:00 és 11:00
Időpontok az MR Gyermekkórus közreműködésével:
2009. október 20., kedd 10:00 és 11:00
2009. november 3., kedd 10:00 és 11:00

MUNKAKÖZÖSSÉGEK
ALSÓ TAGOZAT
Munkaközösségi foglalkozás
A kognitív profil teszt használata
Időpont: október 8. 14.00 óra
Helyszín: BaárBaár-Madas Református Gimnázium,
Általános Iskola és Diákotthon
Felelős: Laczka Mária PSZK

FRANCIA
Előzetes!
Francia szakmai délután
Internetes források használata nyelvórán
Nyelvtanításban használható autentikus dokumentumok, nyelvtani gyakorló anyagok, óravázlatok, tananyagmodulok bemutatása.
Időpont: 2009. november 5. 15.00 óra
Helyszín: Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Ált. Isk. és
Gimn.
Felelős: Kovács Péterné

KÖNYVTÁR
Jelentkezés „A
A nagy földrajzi felfedezések száz
éve 14901490-1590” kerületi történelmi és könyvtárhasználati csapatversenyre
Határidő: 2009. október 15.
15
Nevezni kizárólag a PSZK (csapatverseny) nevezési lapján lehet Pap Évánál az alábbi számon/
e-mailben:
fax: 336 01 96
e-mail: papeva@mkpszk.sulinet.hu
A nevezési lapok letölthetők a PSZK honlapjáról:
www.mkpszk.sulinet.hu
Részletesen lásd a versenykiírásoknál!
Felelős: Pap Éva PSZK
A felkészülést segítő 10 tételből álló ajánló bibliográfia készítése a saját iskolai könyvtár alapján.
Határidő: 2009. október 1.
Támbáné Bálint Ágnes ker. mkv.
(e-mail: balint.agi@citromail.hu)
Molnár Csaba ker. mkv.
(e-mail: emazso@freemail.hu)
Felelős: könyvtárostanárok

I S K O L A

Feladatok készítése a versenyre
Határidő: 2009. november 9.
Támbáné Bálint Ágnes ker. mkv.
(e-mail: balint.agi@citromail.hu)
Molnár Csaba ker. mkv.
(e-mail: emazso@freemail.hu)
Felelős: könyvtárostanárok
Könyvtárostanárok szakmai délutánja :
Infokommunikációs technológia az iskolában
Időpont: 2009. október 16.
Helyszín: Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola
Felelős: könyvtárostanárok
Jelentkezés a Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny kerületi fordulójára a 77-8. évfolyam számára
A verseny témája: a tömegközlekedés
Határidő: 2009. október 20.
Nevezni kizárólag a PSZK (egyéni) nevezési
lapján lehet Pap Évánál az alábbi számon/
e-mailben:
fax: 336 01 96
e-mail: papeva@mkpszk.sulinet.hu
A nevezési lapok letölthetők a PSZK honlapjáról:
www.mkpszk.sulinet.hu
Részletesen lásd a versenykiírásoknál!
Felelős: Pap Éva PSZK

ÁLT. ISK. és GIMN. MATEMATIKA
Varga Tamás matematikaverseny
Nevezési határidő: 2009. október 12.
OKTV I. forduló
Időpont: 2009. október 15.
Bolyai matematika csapatverseny
körzeti fordulója
Időpont: 2009. október 16. 14.30 óra
Helyszín: Áldás U. Általános Isk., BaárBaár-Madas
Református Általános Iskola és Gimnázium
Felelős: SüvegesSüveges-Szabó Marianna,
NagyNagy-Baló András
Arany Dániel matematikaverseny
Nevezési határidő: 2009. október 20.

MUNKAKÖZÖSSÉGEK
NÉMET
Interaktív kiegészítő anyagok a németoktatásban
Előadó: Szász Andrea Hueber Verlag
Időpont: 2009. október 15.1415.14-3030-16.00 óra
Helyszín. Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános
Iskola és Gimnázium
Felelős: Schramkó Erika ker. mkv., Pap Éva
PSZK
Jelentkezés a Kerületi német szépkiejtési versenyre az 55-6. évfolyam számára
Határidő: 2009. október 22.
Nevezni kizárólag a PSZK (egyéni) nevezési
lapján lehet Pap Évánál az alábbi számon/
e-mailben:
fax: 336 01 96
e-mail: papeva@mkpszk.sulinet.hu
A nevezési lapok letölthetők a PSZK honlapjáról:
www.mkpszk.sulinet.hu
Részletesen lásd a versenykiírásoknál!
Felelős: Pap Éva PSZK
Előzetes jelentkezés a Kerületi német
országismereti versenyre
Határidő: 2009. október 22.
Az igényfelmérésre csak az iskolát, az évfolyamot a csapatok számát és a felkészítő tanár
nevét kell elküldeni a PSZK-ba Pap Évának
(papeva@mkpszk.sulinet.hu fax: 336 0196)
Részletesen lásd a versenykiírásoknál!
Felelős: Pap Éva PSZK

RAJZ
A szentendrei Művészetmalom Aknay János
kiállításának megtekintése
Időpont: 2009. október 9. 15.00 óra
Felelős: dr. Magyarné Kapás Mária ker. mkv.

I S K O L A

TECHNIKA
Jelentkezés az Országos közlekedési ismeretek
verseny kerületi fordulójára
Nevezési határidő: 2009. október 8.
Nevezés e-mailben / faxon Benkő Gabriellának
benko.gabi@freemail.hu, fax: 212-5495
Jelentkezés a Technika levelezős versenyre
Nevezési határidő: 2009. október 19.
Nevezni kizárólag a PSZK (csapatverseny) nevezési lapján lehet Varju Gabriellánál az alábbi
számon/e-mailben:
fax: 336 01 96
e-mail: gvabi@mkpszk.sulinet.hu
A nevezési lapok letölthetők a PSZK honlapjáról:
www.mkpszk.sulinet.hu
Részletesen lásd a versenykiírásoknál
Felelős: Varju Gabriella PSZK
ANYAGRENDELÉS
A technika anyagrendelések visszaküldésének
határideje: 2009. október 5.
A megrendelőket ee-mailben, faxon vagy személyesen kérjük: Egriné Dóra PSZK
Fax: 336 01 96
e-mail: dora@mkpszk.sulinet.hu

TÖRTÉNELEM
Jelentkezés „A nagy földrajzi felfedezések száz
éve 14901490-1590” kerületi történelmi és könyvtárhasználati csapatversenyre
Határidő: 2009. október 15.
Nevezni kizárólag a PSZK (csapatverseny) nevezési lapján lehet Pap Évánál az alábbi számon/
e-mailben: fax: 336 01 96
e-mail:papeva@mkpszk.sulinet.hu
A nevezési lapok letölthetők a PSZK honlapjáról:
www.mkpszk.sulinet.hu
Részletesen lásd a versenykiírásoknál!
Felelős: Pap Éva
Feladatok készítése a versenyre
Határidő: 2009. november 9.
Támbáné Bálint Ágnes ker. mkv.
(e-mail: balint.agi@citromail.hu)
Molnár Csaba ker. mkv.
(e-mail: emazso@freemail.hu)
Felelős: szaktanárok

MŰHELYEK
OKTÓBERI FOGLALKOZÁSOK
Mediáció műhely pedagógusoknak
Időpont: 2009. október 8. 14.30 óra
Helyszín: Törökvész Úti Általános Iskola
Tehetség műhely
Időpont: 2009. október 14. 14.30 óra
Helyszín: PSZK könyvtár
Vezeti: Laczka Mária, Thomán Angéla, Varju
Gabriella

Mérési műhely
Időpont: 2009. október 15. 14.30 óra
Helyszín: PSZK könyvtár
Vezeti: Csenki József

NapNap-közi pedagógus klub
Időpont: 2009. október 14. 9.00 óra
Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ
Felelős: Sugár Anna ker. mkv.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
MATEMATIKA MŰHELY
Cél: A matematikatanításban elterjedt hagyományos oktatás helyett a problémamegoldó stílus
bemutatása. Ennek jellemzői a felvetett probléma
központi szerepe, amelynek megoldásához
ismeretrendezésre, a megfelelő stratégia kiválasztására van szükség.
Kinek ajánljuk: Alsó, felső tagozaton és gimnáziumban tanító matematikatanároknak.
Tematika: Két olyan téma feldolgozása, amely
az oktatás mindhárom szintjén előkerül.
1. foglalkozás
Téma: Számhalmazok
Időpont: 2009. november 10. 14.30 óra
Helyszín: Áldás Utcai Általános Iskola
Vezeti: Varju Gabriella
2. foglalkozás
Időpont: 2010. február 9. 14.00óra
Helyszín: Móricz Zsigmond Gimnázium
Vezeti: Varju Gabriella

ISKOLA
MÉRÉSI MŰHELY
Cél: Segíti a kerületi és országos mérések eredményeinek értelmezését, közérthető formában is
„eladhatóvá, emészthetővé” teszi a közölt eredményeket. Megkeresi a választ arra, hogy mely
területeken és hogyan lehet összehasonlítani az
egyes mérések eredményeit egyéni és csoportszinten, megkísérli az egyéni fejlődés követésének kidolgozását.
Kinek ajánljuk: Intézményi mérési referenseknek,
koordinátoroknak, érdeklődő kollégáknak
Tematika: Az első foglalkozáson áttekintjük az
előző tanév méréseinek eredményeit, valamint a
kerületi és országos mérések területeit, részterületeit, az esetlegesen összefüggést mutatható
elemeit. Ezek azonosítása után a műhely résztvevői az áprilisi foglalkozásig a megbeszélt
metodika szerint összegyűjtik az egyes tanulók
mérési adatait, amelyekkel a második foglalkozáson elvégezzük a szükséges összefüggésvizsgálatokat.
1. foglalkozás
Időpont: 2009. október 15. 14.30 óra
Helyszín: PSZK könyvtár
Vezeti: Csenki József
2. foglalkozás
Időpont: 2010. április 15. 14.30 óra
Helyszín: PSZK könyvtár
Vezeti: Csenki József

MEDIÁCIÓ MŰHELY
Cél: A mediáció a konfliktuskezelés egyik legkorszerűbb módja. Lényege, hogy egy harmadik
személy kívülállóként segíti a megegyezést. A
műhelyben megtörtént eseteket dolgozunk fel
képzett mediátorok segítségével.
Kinek ajánljuk: Minden érdeklődő pedagógusnak
végzettségtől és szaktól függetlenül, a kortárs
mediáció tanfolyamon részt vett diákoknak.
Tematika: 3 foglalkozás
1. foglalkozás: pedagógusoknak
Időpont: 2009. október 8. 14.30 óra
Helyszín:Törökvész
Úti Általános Iskola
Helyszín:
2. foglalkozás: diákoknak
Időpont: 2009. december 3. 14.30 óra
Helyszín: Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimn.
3. foglalkozás: pedagógusoknak és diákoknak
Időpont: 2010. február 18. 14.30 óra
Helyszín: Addetur Alapítványi Iskola
Vezeti: Lauth Gábor

MŰHELYEK

ISKOLA

DIGITÁLIS MŰHELY

TEHETSÉGFEJLESZTÉS

Cél: Az iskolákat is elérte a 21. század digitális
kihívása. A pedagógusoknak az oktatásban
használni kell a különböző informatikai, távközlési és szórakoztató elektronikai berendezéseket.
A műhely olyan eszközöket és programokat
mutat be, amelyek segítségével egyszerűen és
gyorsan színesebbé, változatosabbá tehetjük
óráinkat.
Kinek ajánljuk: Minden érdeklődő (nem informatika végzettségű) pedagógust várunk, szaktól
függetlenül.
A módosított 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet szerint 93/2009. (IV.24.) a hétévenkénti
kötelező továbbképzések időkeretébe (120 óra)
nem akkreditált képzések is beszámíthatók (30
óra). A rendelet értelmében műhelyfoglalkozásaink nem akkreditált képzésnek minősülnek. A
Digitális műhely összes foglalkozásának látogatása és egy rövid írásbeli beszámoló elkészítése
után tanúsítványt adunk.

Gondolkodtató játszóházak

Tematika: Három foglalkozás 2-2 órában.
1. Digitális képalkotók (fényképezőgép, digitális
kamera) produktumainak szerkesztése és
vágása.
2. Az internet és a számítógép használata az
órák tervezésében.
3. Digitális óraterv készítése saját tárgyból.
1. foglalkozás
Időpont: 2009. november 24. 15.00 óra
Helyszín: Budenz József Általános iskola és
Gimnázium
2. foglalkozás
Időpont: 2010. január 26
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
3. foglalkozás
Időpont: 2010. március 30.
Helyszín: Klebelsberg Kuno Általános Iskola és
Gimnázium
Vezeti: Lauth Gábor

Cél: A tehetség egyik összetevője a gyermek
motiváltsága, érdeklődése, ezért fontos szempontnak tartjuk, hogy a gyerekek szívesen vegyenek részt a foglalkozásokon. Célunk a tantárgyi
ismeretek bővítésén túl a többszörös intelligencia, a gyerekek gondolkodásának, kreativitásának fejlesztése játékokkal, játékos feladatokkal,
fejtörőkkel.
A 4 foglalkozást különböző korosztályoknak
szervezzük.
1. foglalkozás
Téma: A Definity szórakoztató és készségfejlesztő társasjáték megismertetése.
A Definity társasjáték egy kreatív nyelvművelő
játék az idegen, hétköznapok során alig használt
szavakkal. Ezek meghatározását kell megadni
vagy megtippelni, és lehetőség szerint a többiekkel elfogadtatni. A cél minél több szimpátiaszavazat begyűjtése a többi játékostól. A játékot hat
3-3 fős csapat játszhatja.
Kinek ajánljuk: gimnáziumi tanulóknak
Időpont: 2009. szeptember 23. 14.00 óra
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
Vezeti: Lauth Gábor
2. foglalkozás
Téma: A kocka
Játékos logikai feladványok, a matematikai, a
vizuális, nyelvi logika fejlesztése, kreatív eszközök alkalmazása, társasjátékok
Kinek ajánljuk: alsó tagozatos tanulók
Időpont: 2009. november 16. 14.00 óra
Helyszín: Újlaki Általános Iskola
Vezeti: Laczka Mária, Thomán Angéla, Varju
Gabriella
3. foglalkozás
Téma: A kocka
Játékos logikai feladványok, a matematikai, a
vizuális, nyelvi logika fejlesztése, kreativitást
fejlesztő eszközök alkalmazása, társasjátékok
Kinek ajánljuk: felső tagozatos tanulók
Időpont: 2009. november 19. 14.00 óra
Helyszín: Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus
Általános Iskola
Vezeti: Laczka Mária, Thomán Angéla, Varju
Gabriella

MŰHELYEK
4. foglalkozás
Diákönkormányzattal közös program
Téma: Társasjátékok
A gyerekeknek lehetőségük nyílik különböző
fejlesztő és stratégiai játékok kipróbálására.
Kinek ajánljuk: általános iskolai tanulók
Időpont: 2009. december 10. 14.00 óra
Helyszín: Áldás Utcai Általános Iskola
Vezeti: Laczka Mária, Thomán Angéla, Varju
Gabriella
5. foglalkozás
Téma: Társasjátékok
A gyerekeknek lehetőségük nyílik különböző
fejlesztő és stratégiai játékok kipróbálására.
Kinek ajánljuk: általános iskolai tanulók
Időpont: 2010. március 22. 14.00 óra
Helyszín: Pitypang Utcai Általános Iskola
Vezeti: Laczka Mária, Thomán Angéla, Varju
Gabriella

Tehetség műhely
Cél: A tehetség, a kreativitás adottság, amely
fejleszthető. Célunk, hogy a pedagógusoknak
segítséget nyújtsunk a tehetség felismeréséhez,
fejlesztéséhez együtt dolgozva azokkal, akik
kihívásnak tekintik a tehetségekkel való foglalkozást, akik szívesen megismerik és kipróbálják a
tehetségfejlesztés módszereit, a gazdagítás
lehetőségeit.
Kinek ajánljuk: érdeklődő pedagógusoknak
A módosított 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet szerint 93/2009. (IV.24.) a hétévenkénti
kötelező továbbképzések időkeretébe (120 óra)
nem akkreditált képzések is beszámíthatók (30
óra). A rendelet értelmében műhelyfoglalkozásaink nem akkreditált képzésnek minősülnek. A
Tehetség műhely összes foglalkozásának látogatása és egy rövid írásbeli beszámoló elkészítése
után tanúsítványt adunk.

ISKOLA
Tematika:
1. foglalkozás
Téma: A tehetséges pedagógus, avagy a személyiség varázsa
Pedagógus személyiségjegyek. A tehetséges
gyermek személyiségvonásai.
A tehetséges gyerekek érdeklődésének, motivációjának jelentősége.
Időpont: 2009. október 14. 14.30 óra
Helyszín: PSZK könyvtár
Vezeti: Laczka Mária, Thomán Angéla, Varju
Gabriella
2. foglalkozás
Téma: A kognitív profil teszt alkalmazásának
lehetőségei a tehetségazonosításban
Időpont: 2009. november 24. 14.00 óra
Helyszín: PSZK könyvtár
Vezeti: Laczka Mária, Thomán Angéla, Varju
Gabriella
3. foglalkozás
Téma: Társasjáték bemutató
Idő: 2010. január 21. 14.30 óra
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
Vezeti: Laczka Mária, Thomán Angéla, Varju
Gabriella
4. foglalkozás
Téma: A mindennapi tehetségfejlesztés
kulisszatitkai
Az iskolák sokszínű tehetségfejlesztő munkájának bemutatása, konkrét tevékenységek felsorakoztatása. „Mi így csináljuk” tehetségnap előkészítése.
Idő: 2010. február 16. 14.30 óra
Helyszín: PSZK könyvtár
Vezeti: Laczka Mária, Thomán Angéla, Varju
Gabriella

VERSENYKIÍRÁSOK
Kerületi alsó tagozatos szépolvasási
verseny a 3. és 4. évfolyam részére
Résztvevők: iskolánként 3. évfolyam 1 tanuló,
4. évfolyam 1 tanuló
A verseny időpontja: november 5. 14.00 óra
Helyszín: Remetekertvárosi Általános Iskola
Nevezési határidő: 2009. november 2.
Nevezni kizárólag a PSZK nevezési lapján
Laczka Máriánál lehet az alábbi számon/
e-mailben:
fax: 336 01 96
e-mail: laczka.maria@mkpszk.sulinet.hu
A nevezési lapok letölthetők a PSZK honlapjáról:
www.mkpszk.sulinet.hu

Kerületi német szépkiejtési verseny az
5. és a 6. évfolyam számára
A verseny időpontja:
2009. november 19. 14.00 óra
Helyszín: Budenz József Általános Iskola és
Gimnázium
A verseny menete:
A versenyzők egy kötelező és egy szabadon
választott verset adnak elő. A kötelező verset
eljuttatjuk a felkészítő tanároknak. Ezen kívül egy
ismeretlen szöveg olvasása lesz majd a feladat.
Jelentkezési feltételek:
A versenyen két kategóriában versenyeznek a
tanulók:
A kategória = tagozatos
B kategória = heti 2-3 órában tanulja a nyelvet.
Iskolánként, évfolyamonként és kategóriánként 2
tanuló jelentkezését várjuk.
Nevezési határidő: 2009. október 22.
Nevezni kizárólag a PSZK (egyéni) nevezési
lapján lehet Pap Évánál az alábbi számon/
e-mailben:
fax: 336 01 96
e-mail: papeva@mkpszk.sulinet.hu
A nevezési lapok letölthetők a PSZK honlapjáról:
www.mkpszk.sulinet.hu

„A nagy földrajzi felfedezések száz éve
1490--1590” kerületi történelmi és
1490
könytárhasználati csapat verseny
A verseny időpontja:
Gimnázium: 2009. december 1. 15.00 óra
6-7. évfolyam: 2009. december 3. 15.00 óra
Helyszín mindkét napon: Csik Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium
A verseny tartalma és menete: A nagy földrajzi
felfedezések adott időszakához kapcsolódó
feladatlapok megoldása, amelyhez könyvek is
használhatók az információkeresésben.
A versenyen tankönyvek és saját jegyzetek kivételével bármilyen könyvet használhatnak a versenyző csapatok.
Tehát minden csapat hozhat magával könyveket,
valamint a gimnázium könyvtárának állományából válogatott könyvek is használhatók.
A feladatlapok javítására valamennyi jelen lévő
kollégát felkérjük.
A jelentkezők felkészítő tanárainak ajánló bibliográfiát küldünk, amelyet a kerület iskolai könyvtárosai által készített bibliográfiákból válogat a
történelem és a könyvtáros munkaközösség
vezetője. A válogatás fő szempontja: mely művek találhatók meg a legtöbb iskola könyvtárában.
Jelentkezési feltételek:
6-7. évfolyam: iskolánként két 3 fős csapat
nevezhet. A munkaközösség döntése alapján a
csapatok tagjai lehetnek csak a 6. vagy csak a
7. évfolyamról, illetve vegyesen.
Gimnázium: iskolánként két 3 fős csapat nevezhet. A munkaközösség döntése alapján a gimnáziumi csapatok tagjai lehetnek bármely évfolyamról.
Nevezési határidő: 2009. október 15.
Nevezni kizárólag a PSZK (csapatverseny) nevezési lapján lehet Pap Évánál az alábbi számon/
e-mailben: fax: 336 01 96
e-mail: papeva@mkpszk.sulinet.hu
A nevezési lapok letölthetők a PSZK honlapjáról:
www.mkpszk.sulinet.hu

VERSENYKIÍRÁSOK
Kerületi német országismereti csapatverseny
A verseny időpontja:
2010. március 25. 14.00 óra
A pályamunkák leadási határideje:
2010. február 26.
Helyszín: Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános
Iskola és Gimnázium
A verseny témája: Magyarország: Debrecen,
Eger, Pécs
A versenyen való részvétel feltétele a megadott
határidőig elkészült és leadott pályamunka.
A verseny menete:
menete
1. A csapatok német nyelven röviden prezentálják pályamunkáikat.
Mindhárom csapattag aktív szóbeli közreműködése szükséges!
2. Magyar nyelvű feladatlapok megoldása
A pályamunkák témája: szabadon lehet választani a három város közül, ill. akár mindhárom
város lehet.
A pályamunkák formája szabadon választható:
pl. tabló, PowerPoint-bemutató, stb.
A számítógéppel készült munkákat CD-re írva
lehet beadni!
A pályamunkákat Schramkó Erika kerületi munkaközösség-vezetőnek kell eljuttatni a Szabó
Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumba.
A feladatlapok tartalma:
Magyarországról mindössze néhány legalapvetőbb információ.
Deberecen, Eger, Pécs: földrajzi vonatkozásai;
fontos történelmi események; építészeti emlékek;
érdekességek; műemlékek; jelentős múzeumok;
a városokhoz köthető híres zenészek, írók, költők
képzőművészek; ételspecialitások.
Jelentkezési feltételek:
7-8. évfolyam: iskolánként két 3 fős csapat
nevezhet
9-10. (11.) évfolyam: iskolánként két 3 fős
csapat nevezhet
Nevezési határidő: 2010. január 30.
Nevezni kizárólag a PSZK (csapatverseny )
nevezési lapján lehet Pap Évánál az alábbi
számon/e-mailben: fax: 336 01 96
e-mail:papeva@mkpszk.sulinet.hu
A nevezési lapok letölthetők a PSZK honlapjáról:
www.mkpszk.sulinet.hu

Előzetes jelentkezés a verseny iránti igény felmérésére
A szükséges adatok e-mailben vagy faxon küldhetők el Pap Évának (PSZK):
az iskola neve, évfolyam, a csapatok száma, a
felkészítő tanár neve, e-mail címe.
Határidő: 2009. október 22.

Technika levelezős verseny
Téma: Megújuló energia, takarékosság
Résztvevők: a 6.-7.-8. évfolyam tanulói
A verseny 3 fordulós.
A feladatokat az iskolák kapják meg, a tanulók
egyénileg oldják meg.
Az összegyűjtött feladatokat fachon keresztül
kérjük eljuttatni Benkő Gabriellának a Csik Ferenc
Általános Iskola és Gimnáziumba!
Határidők:
Határidők 2009. november 25.
2010. január 25.
2010. március 25.
Döntő:
2010. április 17. 14.30 óra
Helyszín: Csik Ferenc Ált. Isk. és Gimn.
Az értékelés folyamatos.
A 6 legjobb helyezést elért tanuló áprilisban, a
döntőn méri össze tudását. Az első 3 helyezett
jutalomban részesül
Nevezési határidő: 2009. október 19.
Nevezni kizárólag a PSZK (egyéni) nevezési
lapján lehet Varju Gabriellánál az alábbi számon/ e-mailben:
fax: 336 01 96
e-mail: gvabi@mkpszk.sulinet.hu
A nevezési lapok letölthetők a PSZK honlapjáról:
www.mkpszk.sulinet.hu

VERSENYKIÍRÁSOK
Bod Péter országos könyvtárhasználati
verseny kerületi forduló
A verseny kerületi fordulójának időpontja:
2009. november 28. 14.30 óra
Helyszín: Újlaki Általános Iskola
A verseny idei témája: a tömegközlekedés
A versenyre való felkészüléshez nincs megadott
bibliográfia.
Jelentkezési feltételek:
A jelentkezők számát nem korlátozzuk a kerületi
versenyen.
Nevezési határidő: 2009. október 20.
Nevezni kizárólag a PSZK (egyéni) nevezési
lapján lehet Pap Évánál az alábbi számon/
e-mailben: fax: 336 01 96
e-mail: papeva@mkpszk.sulinet.hu
A nevezési lapok letölthetők a PSZK honlapjáról:
www.mkpszk.sulinet.hu

ŐSZI

PEDAGÓGIAI

Üzenetek az iskolának
Időpont: 2009. október 12.
Helyszín: Budapesti Európai Ifjúsági Központ
1024 Budapest, Zivatar utca 1-3.
Program
10.0010.00-15.30
Megnyitó
Dr. Láng Zsolt a II. kerület polgármestere
Alattvaló vagy polgár
előadó: Szelényi Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Aktív Állampolgárság Alapítvány
Magyar lelkiállapot: a magyar fiatalok lelki
egészsége és a legfontosabb kockázati és védő
tényezők
előadó: prof. Kopp Mária tudományos igazgatóhelyettes, egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem

9-10. évfolyam
A 9-10. évfolyam számára nincs kerületi verseny, ők a fővárosi fordulóban kezdik a versenyzést.
A
nevezésekről
iskolánként
a
könyvtárostanárok gondoskodnak. (A verseny
előzetes kiírása az OFI – OPKM honlapján található.)
A fővárosi írásbeli forduló ideje:
2010. január 25.
A fővárosi szóbeli forduló ideje:
2010. január 25. és február 1. között

KONFERENCIA
Maradj zseni! Olvass!
előadó: Nógrádi Gábor író
Szünet
Gyerek, iskola, közösség
előadó: prof. Csányi Vilmos
Magyar Tudományos Akadémia
Mindennapi függőségeink
előadó: Zacher Gábor toxikológus
Péterfy Sándor Utcai Kórház
Tizenöt éves a Második Kerületi Pedagógiai
Szolgáltató Központ
előadó: Pap Judit igazgató
Második Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ
Fogadás
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

TOVÁBBKÉPZÉSEK
Nélkülözhetetlen értékelés I.
Az alapkészségek mérése az óvoda befejező és
az általános iskola alapozó szakaszában a
DIFER mérőeszközcsomag használatával
30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés
A továbbképzés célja:
A pedagógusok felkészítése a DIFER
mérőeszközcsomag szakszerű használatára az
óvodások és a kisiskolások alapkészségeinek
mérésében. A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló
Rendszer hátterének megismerésén túl képesek
legyenek a fejlődési útmutató használatával
diagnózis készítésére, az egyéni és a csoportfejlődés kimutatására, a fejlesztendő területek
meghatározására.
Javasolt munkakörök:
óvodapedagógus, alsós tanító
Részvételi díj:
35.000 Ft, amely a pedagógus-továbbképzési
keretből finanszírozható
A tanfolyam időpontjai:
2009. október 6., 13., 20.
A tanfolyam helyszíne:
a II. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ
könyvtára, 1024 Budapest, Keleti K. u. 37.
A jelentkezés módja:
Jelentkezési lap kitöltésével, amely letölthető az
intézmény honlapjáról: www.mkpszk.sulinet.hu
Felelős: Varju Gabriella
tel.: 325 04 03
e-mail: gvabi@mkpszk.sulinet.hu

Akkreditált mediációs alapképzés
pedagógusok számára
30 óra, amely beszámítható a 277/97 MKM
rendeletben előírt hétévenkénti 120 órás továbbképzés időkeretébe.
A továbbképzés célja:
Hogy a pedagógusok megismerkedjenek egy
korszerű, a demokrácia technikák családjába
tartozó
konfliktuskezelési
módszerrel
a
mediációval. Mindennapi életünkben, a különböző munkahelyeken, óvodában, iskolában egyre
nő a konfliktusok száma, és egyre csökken a
humánus megoldások száma, és az ezekhez
kapcsolódó konfliktuskezelési technikák alkalmazása. A pedagógusoknak és különösen a
DÖK működését segítő tanároknak, szüksége
van olyan módszerek és technikák elsajátítására,
amellyel a konfliktusok emberségesen, agreszsziómentesen kezelhetők, így megelőzhetőek a
konfliktusok okozta sérülések, a súlyosabb –
deviációhoz, kezelhetetlen magatartáshoz vezető
- problémák.
A tanfolyamot tartja: Virág András mediációs
tréner
Javasolt munkakör:
Általános és középiskolai tanárok, DÖK működését segítő tanárok, osztályfőnökök, gyermekvédelmi felelősök.
Részvételi díj:
50.000 Ft, amelyet a fenntartó finanszíroz
Tanfolyam időpontjai:
2009. november 5. 6. 7.
Tanfolyam helyszíne:
Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest Marczibányi tér 5/a
Jelentkezés határideje:
2009. október 15.
A jelentkezés feltétele:
Iskolai végzettség: pedagógus diploma.
Létszám: intézményenként 1 fő
Jelentkezés módja:
Jelentkezési lap telefonon vagy e-mailben igényelhető. A kitöltött jelentkezési lapokat faxon
vagy postai úton kell visszaküldeni.
Felelős: Lauth Gábor
tel: 325 04 03
e-mail: lauthgabor@mkpszk.sulinet.hu

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Török utcai könyvtárának októberi programja
KERÜLETÜNK EMLÉKTÁBLÁIBÓL: a kerületünkben található egy-egy
emléktábla története és a hozzá kapcsolódó életrajz a könyvtár
honlapján. Októberben Szervánszky Endre.
SZÍNHÁZAJÁNLÓ: havonta egy futó színdarab rövid ismertetője a
honlapon - Játszd újra, Sam! (Pesti Színház)
MITOLÓGIAI NÉVFELISMERŐ játék: havonta 6 kérdés a könyvtárban
és a honlapon. A pontok összesítése havonta. Eredményhirdetés
2009. decemberében
GYEREKRAJZAINKBÓL: a könyvtárnak ajándékozott legszebb gyerekrajzokból néhány havonta a honlapon, hogy ne tűnjenek el a
feledés homályában.
KÖZMONDÁSGYŰJTŐ: minden hónapban egy adott téma köré
csoportosítható közmondások, szólások gyűjtése. Októberi téma:
ESŐ.
ESŐ Eredményhirdetés havonta.
KIS MŰHELYEK A KERÜLETBEN: kéthavonta egy-egy mesterség régi
üzletének bemutatása fotókkal a könyvtárban, a honlapon. Októberben Koronczay Imre és Krisztián órásmesterek.
órásmesterek
SEGÍTSÉGGEL AZ INTERNETEN! Az internet használatát segítő egyéni foglalkozás minden csütörtökön 14-15 óra között. Előzetes
jelentkezés a könyvtárosoknál.
HOL KERESSEM, HOGY KERESSEM? A FSZEK ingyenes adatbázisainak használata (Bp. képarchívum, e-folyóiratok, NAVA stb.) minden csütörtökön 13-14 óra között. Előzetes jelentkezés a könyvtárosoknál.
Kiállítás Tóthné Fábián Eta játékkészítő mesefiguráiból.
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK:
NAPOK
október 8-11. Használt dokumentumok árusítása a könyvtár előtt
nyitva tartási időben
október 10. 11 órától kézműveskedés, lufifigura-hajtogatás Török
György bábossal a gyerekkönyvtárban
október 11. KÖNYVES VASÁRNAP:
Rendkívüli nyitva tartás 10-14 óráig.
Ügyeskedjünk együtt! Papír mesefigurák készítése 11 órától Tóthné
Fábián Eta játékkészítővel.
Fájdalom nélkül könnyebb! Dr Szabó Csilla reumatológus előadása
a csontritkulásról és a gerinckopásos betegségekről 14 órától.
A könyvtár zárva tartó napjai: október 4.(vasárnap), 18.
(vasárnap), 23.(péntek), 24.(szombat) 25.(vasárnap)
A könyvtár nyitva tartása:
hétfő, szerda, péntek: 12-19 óra; kedd, csütörtök 10-16 óra;
szombat: 10-14 óra
Elérhetőségei:
honlap:www.fszek.hu/torok
cím: 1023 Török u.7/9
tel: 21-21-103
e-mail: fszek0204@fszek.hu

P ED A GÓ GIA I SZO LGÁ LTA TÓ KÖ ZPON T
Pap Judit igazgató
pszk2@t-online.hu
Csenki József igazgatóhelyettes
csenkijoska@mkpszk.sulinet.hu
Bohus Zsuzsa
zsuzsa.bohus@mkpszk.sulinet.hu
Laczka Istvánné
laczka.maria@mkpszk.sulinet.hu
Lauth Gábor
lauthgabor@mkpszk.sulinet.hu
Maruzs Jánosné
ovoda.filler@ecom.hu, pszk2@mkpszk.sulinet.hu
Pap Éva
papeva@mkpszk.sulinet.hu
Pécsné Szabó Katalin
szabokati@mkpszk.sulinet.hu
Thomán Angéla
angela@mkpszk.sulinet.hu
Varju Gabriella
gvabi@mkpszk.sulinet.hu
Földi Jenőné
földibea@mkpszk.sulinet.hu
Egri Rudolfné
dora@mkpszk.sulinet.hu
Rácz Adél
adel@mkpszk.sulinet.hu
Patóh Magdolna
magdi@mkpszk.sulinet.hu
1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.
Tel./Fax:336-0196, 325-0403
www.mkpszk.sulinet.hu
E-mail: pszk2@mkpszk.sulinet.hu

HÍRMONDÓ
A II. Kerületi Önkormányzat
Pedagógiai Szolgáltató Központ
információs kiadványa
Megjelenik havonta.
Lapzárta minden hónap 22-én.
Felelős kiadó: Pap Judit
pszk2@mkpszk.sulinet.hu
Szerkesztő: Pécsné Szabó Katalin
szabokati@mkpszk.sulinet.hu
Tel.: 325-0403

