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„MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM” 
 

 

MEGHÍVÓ  
15 ÓRÁS „RÖVID KÉPZÉSRE” 

 
Kedves Kollégák! 
 
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kollégáit a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 sz. Mentor(h)áló 2.0 Program keretein 
belül a következő 15 órás képzésünkre. 
 
A képzés címe: Projektpedagógia, mint a nyelvi és természettudományos kompetencia fejlesztésének módszere 
 
A képzés helyszíne: SZTE JGYPK, 6725 Szeged, Hattyas utca 10. 6133-as terem (TÉRKÉP ITT!) 
 
A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 3 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint: 

1. időpont: 2015. május 14. (csütörtök) 1530 – 1930   
2. időpont: 2015. május 15. (péntek) 1500 – 1900   
3. időpont: 2015. szeptember 11. (péntek) 1500 – 1900   

 
A képzést vezeti: Fűzné Dr. Kószó Mária főiskolai docens 
Közreműködő oktató: Dr. Szabó Klára főiskolai docens 
 
A képzés célja és rövid leírása:  
A képzés során a projektpedagógia lényeges sajátosságait gyakorlatorientált megközelítéssel ismerik meg a 
résztvevők. A projektmunka megvalósítása során alkalmazható interaktív és kooperatív tanulási módszerek és 
technikák is bemutatásra kerülnek, melyek elemzésével rávilágítunk arra, hogy milyen szerepük lehet a tanulók 
élményszerű és aktív tanulási folyamatában, a gyermekek személyiségének fejlesztésében. 
Jó gyakorlatok elemzésével tapasztalatot szerezhetnek a pedagógusok a nyelvi és a természettudományos 
kompetenciák fejlesztési lehetőségéről. 
 
A képzés tervezett témái: 

1. Projekt, projektpedagógia, projektmódszer, projekt-tanulás- szervezés fogalmak értelmezése (Fűzné Dr. Kószó Mária) 
2. Projektpedagógia mint az integrált nevelés egy lehetséges eszköze (Fűzné Dr. Kószó Mária) 
3. A projektoktatás típusai és lépései (Fűzné Dr. Kószó Mária) 
4. Megváltozott pedagógusszerep a projektoktatásban (dr. Szabó Klára) 
5. A projektmódszerrel fejleszthető kompetenciák, készségek és képességek (dr. Szabó Klára) 
6. A projektpedagógia hatása a tanulási motivációra (dr. Szabó Klára) 
7. Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésének projektjei - a célok megfogalmazásától a kivitelezésig (dr. Szabó Klára) 
8. Megvalósított (publikált) projektek elemzése megadott szempontsor alapján 1. (dr. Szabó Klára) 
9. Megvalósított (publikált) projektek elemzése megadott szempontsor alapján 2. (dr. Szabó Klára) 
10. A projektmunkák értékelése, hatékonyságvizsgálatok (dr. Szabó Klára) 
11. A természettudományos és környezetorientált projektek készítésének szempontjai (Fűzné Dr. Kószó Mária) 
12. Publikált természettudományos projektek elemzése (Fűzné Dr. Kószó Mária) 
13. Publikált természettudományos projektek értékelése (Fűzné Dr. Kószó Mária) 
14. A projektpedagógiában alkalmazott tanulási módszerek és technikák - ötletbörze (Fűzné Dr. Kószó Mária) 
15. A projektpedagógia előnyei és alkalmazásának nehézségei (Fűzné Dr. Kószó Mária) 
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FONTOS: A képzésen való részvételről (15 óra) a résztvevők igazolást kapnak, mely a 277/1997. (XII.22.) Korm. 
rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők 
juttatásairól és kedvezményeiről 5. § (1) (3) c) (6) pontjai alapján elszámolható (a kötelező hétévenkénti pedagógus 
továbbképzés 120 órájának 25 százaléka mértékéig).  
 
A jelentkezés módja és ideje: 

 a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben a fuzne@jgypk.u-szeged.hu címre várjuk 
 jelentkezési határidő: 2015. május 12. (kedd) 12.00 (kérjük a határidő betartását) 
 minden intézményből 1 jelentkezési lapot várunk, amelyen az intézmény összes jelentkezője szerepel  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 


