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TÁJÉKOZTATÁS A  
 

„FELKÉSZÍTÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KOMPETENCIÁK HATÉKONY FEJLESZTÉSÉRE”  

című engedélyezett felnőttképzésről 

 

A továbbképzés óraszáma: 8 óra 

Felnőttképzési engedélyezési szám: E-001238/2015/D003 

A képzés időtartama: 1 nap 

A képzés célcsoportja: a köznevelési rendszerben dolgozó pedagógusok  

A képzés létszámkorlátos! 

A képzés költsége: térítésmentes a Katolikus Pedagógiai Intézet szakmai irányítását elfogadó 

pedagógusainak. Egyéb esetben térítésköteles, mely lemondás estén nem kerül visszafizetésre! 

 

A képzés tematikája:  

A résztvevők a képzés folyamán megismerik a természettudományos kompetencia fejlesztésének sajátos 

új és hatékony módszereit; az élményalapú ismeretátadás elveit és módszertanát; a környezet iránti 

érzékenység elemeit, a környezettudatosság érvényesülésének lehetőségeit a mindennapi életben; a 

személyes hatékonyság növelését segítő infokommunikációs közlési módokat. Gyakorlatok keretében 

tapasztalatot szereznek a megismert módszerek és eszközök hatékony alkalmazásában. 

Tananyagegységek: 4 elméleti és 4 gyakorlati óra keretében a természettudományos kompetencia 

fejlesztésének hatékony módszerei; az élmény alapú ismeretátadás elvei és gyakorlata; a 

környezettudatosság fejlesztése és a digitális kompetencia felhasználása a személyes hatékonyság 

növelésében. 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: problémamegoldó gondolkodás, IKT alkalmazás, 

módszeres munkavégzés, kapcsolatteremtő és együttműködési képesség, önreflexiós képesség, 

visszacsatolási készség, eredményorientáltság és értékelési képesség, kommunikációs rugalmasság, 

közérthetőség, környezettudatosság. 

 

A képzés teljesítésének tartalmi és formai követelményei:  

A résztvevő teljesítményének ellenőrzése: a tanegységekhez kapcsolódó gyakorlatokban való részvétel. 

Értékelés: a gyakorlatok során a feladatok helyes megoldása; részvétel a csoportmunkában. A résztvevő 
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írásbeli visszajelzést ad a képzés végén hallgatói kérdőívben. 

 

Az igazolás kiadásának feltétele: 

A résztvevő a képzés elvégzéséről igazolást kap. Az igazolás kiállításának feltétele a továbbképzés 

legalább 85%-án (7 óra) való részvétel, továbbá a csoportmunkában és a tanegységekhez kapcsolódó 

gyakorlatokban való részvétel. 

A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 

továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. 

 

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

 

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 igazolást. 

 


