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A továbbképzés célja:  

A továbbképzés - a képzők képzése kifejezéssel - olyan oktatók felkészítésére irányul, akik vállalják, hogy az itt 

megnevezett korszerű digitális, természettudományos ismereteket, és korszerű módszereket tovább adják oktató 

kollégáiknak, és felkészítik őket továbbképzések formájában mindennapos korszerű, természettudományos oktatásra, 

a tanult korszerű módszerek alkalmazására.  

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a problémamegoldó képesség fejlesztési, a természettudományos 

gondolkodásmód kialakítási, a természettudományos ismeretek és információk megszerzési, illetve a természet iránti 

érdeklődés kifejlesztési lehetőségeit a digitális eszközök használatával. A résztvevők digitális adathordozókon rögzített 

tananyagok és videók segítségével teszik színessé a foglalkozásaikat a természettudományos gondolkodásmód 

kialakításának érdekében. Gyakorlatokon keresztül tanulják meg a gyerekek természettudományos érdeklődését 

fenntartó és motiváló módszereket. Legyenek képesek megismertetni a differenciált tanulásszervezési módokat, a 

kooperatív és projekt technika alkalmazási lehetőségeit a mindennapi oktatásban. Tudjanak bemutató filmek 

segítségével korszerű módszereket átadni. Használatra ösztönző módon alkalmazzák a modern eszközöket a 

gyakorlatban. Közvetítsék a kutatás - és probléma alapú módszerek érdeklődést formáló hatását és motiváló erejét. 

A program tartalmának rövid ismertetése:  

A továbbképzés a természettudományos oktatás korszerűsítéséhez és ezen ismeretek megosztásához kíván a 

pedagógusok számára elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani. 

A továbbképzés - a képzők képzése kifejezéssel - olyan oktatók felkészítésére irányul, akik vállalják, hogy az itt 

megnevezett korszerű digitális, természettudományos ismereteket, és korszerű módszereket tovább adják oktató 

kollégáiknak, és felkészítik őket a korszerű természettudományos oktatásra, a tanult módszerek alkalmazására. 

A programtervet azokra a szakirodalmi megállapításokra alapozzuk, mely szerint a fiatalok érdeklődése visszaesett a 

természettudományos tárgyak iránt, amelynek egyik oka a tárgyak oktatásának nem megfelelő módszereire 

vezethetők vissza.  

 

A résztvevők megismerik a problémamegoldó képesség fejlesztésének, a természettudományos gondolkodásmód 

kialakításának, a természettudományos ismeretek és információk megszerzésének, illetve a természet iránti 

érdeklődés kifejlesztésének lehetőségeit a digitális eszközök használatával. Digitális adathordozókon rögzített 

tananyagok és videók segítségével teszik színessé a foglalkozásaikat a természettudományos gondolkodásmód 

kialakításának érdekében. Gyakorlatokon keresztül tanulják meg a gyerekek természettudományos érdeklődését 

fenntartó és motiváló módszereket. Használatra ösztönző módon alkalmazzák a modern eszközöket a gyakorlatban. 

Közvetítik a kutatás - és probléma alapú módszerek érdeklődést formáló hatását és motiváló erejét. 

 

A továbbképzés szerkezetileg a következő témák köré csoportosul: 

 

- A tanulás korszerű értelmezése,  

- Szemléletváltás a természettudományos tárgyak oktatásában, digitális eszközök használatában 

- Biztonsági szabályok a gyakorlatorientált órákon 

- Korszerű természettudományos kísérletek,  

- Módszertani ismeretek: A kutatásalapú tanulás lényege, 

- Digitális tartalmak használata a tanulási-tanítási folyamatban,  
 

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: 

Záró dolgozat készítése és beadása a képzés zárását követő 14 napon belül, írásos vagy digitális formában. Egy 90 

perces foglalkozásterv felépítése a választott tanulásirányítási eljárás felhasználásával, és a foglalkozási terv 1 oldalas 

módszertani elemzése. 

Minősítés formája: Megfelelt vagy nem felelt meg. 

Értékelési szempontok: a korszerű természettudományos oktatás szemléletmódjának és módszereinek megfelelő 

alkalmazása, a tartalom feldolgozása és az egyes módszertani lépések közti koherencia, az életkori sajátosságok 

figyelembevétele, gyakorlati megvalósíthatósága. Digitális eszköz használata mennyire szolgálja a 

természettudományos szemléletmód formálását? 

A tanúsítvány kiadásának feltétele az írásbeli dolgozat határidőre történő benyújtása, a tanfolyamon való legalább 

90%-os részvétel, valamint a záró dolgozat elfogadása. 

 

Az elõírt tartalmi követelmények:  

A továbbképzés végére a képzésben résztvevő ismeri a kutatás- és probléma alapú tanulási módszerek jellemzőit és 
alkalmazásuk lehetőségeit a természettudományos oktatásban. 

Ismeri a természettudományos vizsgálati módszerek elvén alapuló tanítás lépéseit. Tudja alkalmazni a bemutatási 

módszereket a digitális eszközökön keresztül. 



Képes egyszerű kísérletek elvégzésére. 

Ismeri a legfontosabb laboratóriumi baleset- és munkavédelmi előírásokat és annak betarthatósági lehetőségeit.  

Jártas a kompetencia alapú oktatás tervezésében- szervezésében, a megváltozott tanári szerep gyakorlásában, az 

újszerű tudáskonstrukció értelmezésében, elfogadásában.  

Képes a természettudományos tárgyak korszerű módszertani eljárásainak alkalmazására, átadására.  

Tudja az IKT eszközöket használni, a pedagógiai munka bár-melyik fázisában. 

Az ismeretek számonkérésének módja:  

Záró dolgozat készítése: A foglalkozási terv írásos vagy digitális formában a képzés zárását követő 14 napon belül. Egy 

90 perces foglalkozásterv felépítése a választott tanulásirányítási eljárás felhasználásával. A terv módszertani elemzése 

külön 1 oldal terjedelemben kerüljön beadásra. 

Milyen módszert alkalmaztam? Miért ezt választottam? Van-e digitális tartalom használata tervezve? Pontos jellemzőin 

keresztül írja le az előnyeit! 

 

Záró dolgozat elkészítéséhez kapcsolódó minősítés: Megfelelt vagy nem felelt meg.  

Értékelési szempontok: a korszerű természettudományos oktatás szemléletmódjának és módszereinek megfelelő 

alkalmazása, a tartalom feldolgozása és az egyes módszertani lépések közti koherencia, az életkori sajátosságok 

figyelembevétele, gyakorlati megvalósíthatósága. Digitális eszköz használata mennyire szolgálja a 

természettudományos szemléletmód formálását? 

 

 

 

A jelentkezés feltételei:  

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; óvodapedagógus, természettudományi szakos tanár, tanító; 

óvodapedagógus, tanítói, általános, és középiskolai tanár, szakoktató.  

– megelõzõ szakmai gyakorlat:  

– egyéb, éspedig: Az IKT eszközök alapszintű használata 

Javasolt munkakörök:  

Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Kollégiumi nevelő, Könyvtáros tanár (tanító), 

Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus 

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):  

Munkaközösség vezető, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető 

 


