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TÁJÉKOZTATÁS 
 

„MÓDSZERTANI TOVÁBBKÉPZÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TANTÁRGYAT TANÍTÓ 

PEDAGÓGUSOKNAK”  

című akkreditált pedagógus-továbbképzésről 

 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

Alapítási engedély száma: 27282/32/2016 

A továbbképzés időtartama: 3nap (egymást követő) 

A továbbképzés ideje:  2018. április 23-25. 

hétfő 10.00- szerda 15.00 

A továbbképzést vezeti: dr. Leibinger Jánosné, dr. Ujházy András, Oláh Gábor, Szentes 
Judit 

A továbbképzés helyszíne: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 
  

A képzés létszámkorlátos! 

 

A képzés tematikája:  

A program módszertani segítséget nyújt a természettudományos tantárgyakat tanító pedagógusoknak: 

előadások keretében megismerteti őket a korszerű oktatásszervezési formákkal és tanítási 

módszerekkel, egyéni és csoportos gyakorlatok során segíti a tanításban leghatékonyabban alkalmazható 

módszerek kiválasztásának és alkalmazásának folyamatát. A digitális kompetencia felhasználásának 

lehetőségeit előadás majd gyakorlat keretében megtanulják eredményesen alkalmazni a tanításban. A 

hallgatók segítséget kapnak a környezetvédelmi tudatosságra nevelés hatékonyabbá tételében is. A 

képzés során egyéni és csoportos munkában a hallgatók felmérik a saját módszertani felkészültségüket, 

és egyéni fejlődési tervet dolgoznak ki önmaguk számára. A résztvevők képesek lesznek a tanultakat 

alkalmazni mindennapi nevelő-oktató munkájukban. Képessé válnak a megfelelő pedagógiai módszerek 

kiválasztására, az alkalmazott módszerek értékelésére és az önreflexióra. 

 

A képzés teljesítésének tartalmi és formai követelményei:  

A résztvevők a képzés elvégzése után ismerjék a természettudományos tantárgy eredményes tanításának 

sajátosságait. Képesek legyenek a tanultakat alkalmazni a gyakorlatok során. Saját tapasztalataikat 

tudatosan tudják összevetni a tanultakkal, képesek legyenek azokat a vizsgafeladatban a tanítási 

gyakorlatukba adaptálni. Képesek legyenek a megfelelő pedagógiai módszerek kiválasztására, az 

alkalmazott módszerek értékelésére és az önreflexióra. Ismerjék a digitális eszközök hatékony 

felhasználásának lehetőségeit. 

http://www.katped.hu/


A képzésre saját óravázlat elhozása, a hozott saját óravázlat kiegészítése és átdolgozása a tanultak 

alapján: a tanítási óra céljának pontosítása, a megfelelő munkaformák és módszerek kiválasztása és 

alkalmazása az óravázlatban. Az átdolgozott óravázlat beadása határidőre: a képzés befejezését követő 8 

napon belül. Az értékelés szempontjai: elméleti ismeretek, fogalmak pontos használata, a saját 

gyakorlatba adaptálás szakszerűsége, illeszkedése a tanítás-tanulás folyamatába, a természettudományos 

nevelés sajátosságainak való megfelelés. A beadandó munka terjedelme: 2-5 A4-es oldal. 

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: 

Részvétel a képzés 80%-án. A képzésre saját óravázlat elhozása, a hozott saját óravázlat kiegészítése és 

átdolgozása a tanultak alapján, majd ezeknek beadása határidőre (a képzés befejezését követő 8 napon 

belül). 

 

A képzés nem teljesítésének következményei: 

A tanfolyam megkezdése után történt lemondás esetén, vagy a lemondás hiányában, illetve az adott 

képzés követelményeinek nem teljesítése esetén a tanfolyamra jelentkező nem kap tanúsítványt. 

 

A képzés költsége:   

A képzés térítés ellenében vehető igénybe. 

A képzés költsége azok számára, akiknek fenntartói a Katolikus Pedagógiai Intézettel szakmai 

szolgáltatási szerződést kötöttek: 35.000 Ft, melyből a jelentkezőt a jelen tanévben 9 000Ft terheli. A 

fennmaradó összeggel a Katolikus Pedagógia Intézet támogatja a résztvevőt. 

A képzés költsége egyéb esetben: 55.000 Ft- melyből a jelentkezőt a jelen tanévben 15 000Ft terheli. 

A fennmaradó összeggel a Katolikus Pedagógia Intézet támogatja a résztvevőt. 

A képzés díja nem tartalmazza a szállás és étkezés költségeit. Erről a résztvevőnek magának kell 

gondoskodnia.  

 

A képzés díját a képzés indításáról szóló elektronikus értesítés után, a 11100104-18088270-10000001 

(CIB bank) számlaszámra kérjük befizetni, a résztvevő és képzés megnevezésével, amely egyben a 

képzésre való jelentkezés feltétele is.   

 

Jelentkezési határidő: 2018. március 9. 

 

Lemondás esetén a képzés díjának visszafizetésére nincs mód. 

 

A képzés szervezője: Katolikus Pedagógiai Intézet (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.) 

 

 


