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TAGSÁG MEGÚJÍTÁSA, ÚJ TAGOK JELENTKEZÉSE 

Az idén is nagy szeretettel várjuk a korábbi tagintézmények jelentkezését tagságuk megújítására, illetve új iskolák és 

óvodák jelentkezését.  

A tagsággal az önök intézménye is részévé válhat a keresztyén iskolák és óvodák nemzetközi közösségének, illetve 

kedvezményesen juthatnak különféle szolgáltatásainkhoz. Tagintézményeinknek kedvezményt biztosítunk többek 

között konferenciáink, képzéseink részvételi díjából, valamint kiadványaink árából. Bővebb információ és jelentkezés: 

https://acsieurope.org/cms/hu/membership/school-membership 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐI KONFERENCIA 2020. február 27-28, Budapest 

Az idei tanévben is várjuk önöket kétévente megrendezésre kerülő magyar intézményvezetői konferenciánkra, ahol 

lehetőség nyílik a szakmai fejlődés mellett más keresztyén oktatási intézmények vezetőivel közösséget gyakorolni és 

értékes kapcsolatokat kiépíteni. 

A rendezvény minden keresztyén oktatási intézmény számára nyitott, felekezeti hovatartozástól függetlenül. 

Szeretettel várjuk az intézmények vezetõit, helyetteseiket, iskolalelkészeit és vallástanárait. 

A konferencia témája: Küldetésünk a mindennapokban 

A konferencia főelőadója: Dr. Steve DeGeorge, Pedagógia professzor, nyugalmazott tanszékvezető 

Bővebb információ: https://acsieurope.org/cms/index.php?cID=224&cType=event 

 

ÚJ AKKREDITÁLT ACSI TOVÁBBKÉPZÉS! 

Nagy sikerű első akkreditált továbbképzésünk átdolgozott változatát ajánljuk most az intézményeknek. A képzésen a 

keresztény emberszemlélet alapjaira építve olyan elméleteket és gyakorlati tanítási módszereket sajátítanak el a 

résztvevők, amelyek segítik megvalósítani a keresztény értékek megjelenítését a tanításban, ugyanakkor 

hatékonyabbá is tehetik a tanulás-tanítás folyamatát. 

A kurzus címe: Hatékony tanítási módszerek a keresztyén iskolában, engedélyszám: 12/192/2019 

Időtartama 30 tanóra (egy tanóra 45 perces), 30 továbbképzési kreditpont szerezhető az elvégzésével.  

A tematikát jelentősen korszerűsítettük, új elemekkel gazdagítottuk. Témakörök: 

1. A keresztyén szemlélet hatása a tanításra 

2. A tanulók különböző tanulási stílusainak figyelembe vétele a tanulás során 

3. Az ellenőrzés és értékelés keresztény megközelítése és alkalmazása a hatékony tanulás érdekében 

4. Élménypedagógia és aktív tanulás a keresztyén iskolában 

5. Hatékony pedagógiai módszereket alkalmazó foglalkozások/tanórák tervezése 

Igény esetén, ha a minimumlétszám (12 fő) biztosított, rugalmas idõbeosztás mellett, bárhol az országban 

megszervezhető. Ajánlott időbeosztás: 4 napos intenzív képzés, vagy 2-3 hétvégére elosztva. Akkreditált 

képzéseinkről bővebben itt olvashatnak: https://acsieurope.org/cms/hu/training/training-programs 

Érdeklődés esetén keressenek bizalommal! 
ACSI – Keresztyén Iskolák Nemzetközi Szövetsége 
1182 Budapest, Óhuta utca 46. 
Tel: 06-1-292-6246 e-mail: Anna_Kenyeres@acsi.org 
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