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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: Tanulásszervezési technikák és módszerek tantermen kívüli foglalkozásokon 
 
A képzés időpontjai és helyszínei: a 15 órás képzés 3 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint: 
 

1. időpont: 2015. május 21. (csütörtök) 1530 – 1930 – helyszín: Szegedi Füvészkert (Szeged, Lövölde u. 42.) 
(TÉRKÉP ITT!) 

2. időpont: 2015. május 22. (péntek) 1400 – 1530 – helyszín: Tudáskapu (Szeged, Boldogasszony sgt. 6.)  (TÉRKÉP 
ITT!) 

                2015. május 22. (péntek) 1530 – 1800 – helyszín: Szegedi Vadaspark (Kálvária sgt.) (TÉRKÉP ITT!) 
3. időpont: 2015. szeptember 18. (péntek) 1500 – 1900 helyszín: Szegedi Füvészkert (Szeged, Lövölde u. 42.) 

(TÉRKÉP ITT!) 
 

 

A képzést vezeti: Fűzné Dr. Kószó Mária főiskolai docens 
Közreműködő oktatók: Dr. Ilosvay György (2 óra) 
        Németh Anikó (2 óra) 
        Veprik Róbert (1 óra) 
        Juhász-Gőz Szilvia (1 óra) 
        Pintér Tibor (1 óra)  
 
A képzés rövid bemutatása: 

A gyakorlatorientált kurzus a környezeti- és természeti oktatás-nevelés tartermen kívüli típusait; füvészkertekben, 
állatkertekben, múzeumokban, megvalósítható lehetőségeit, módszereit, munkaformáit mutatja be. A képzéseket 3 
x 5 órás blokkba tömbösítve szervezzük, melyből 2x5 órát a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjében, míg a 
harmadik 5 órás blokkból 2 órát az SZTE JGYPK Természetismereti Tudástárában, 3 órát pedig a Szegedi 
Vadasparkban valósítunk meg. Ezeken a helyszíneken konkrét tapasztalatszerzéssel a tantermen kívüli oktatási 
formák közül elsősorban a növénykertben – múzeumban - vadasparkban szervezhető és megvalósítható formáit 
ismerik meg és gyakorolják a pedagógusok.  
 
A képzés tervezett témái: 

1. A tantermen kívül foglalkozások előnyei, típusai (Fűzné Dr. Kószó Mária) 
2.  A tantermen kívül tartott foglalkozások szervezési kérdései (Fűzné Dr. Kószó Mária) 
3. Tanulmányi séták, terepi megfigyelések és vizsgálatok szervezése az iskola/óvoda udvarán vagy a településen (Fűzné Dr. 

Kószó Mária) 
4. Erdei iskolai programok – természetismereti táborok (Fűzné Dr. Kószó Mária) 
5. Az erdei iskolai/ óvodai és a tantermi oktatás összehasonlítása (Fűzné Dr. Kószó Mária) 
6.  Környezet- természetismereti oktatás/nevelés múzeumokban (Dr. Ilosvay György) 
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7. Interaktív és kooperatív tanulásszervezési eljárások a múzeumokban (Dr. Ilosvay György) 
8. Tanulási lehetőségek a Vadasparkban (Veprik Róbert) 
9. Ötletbörze a vadasparki/állatkerti foglalkozásokhoz (Pintér Tibor) 
10. Ötletbörze a vadasparki/állatkerti foglalkozásokból (Juhász-Gőz Szilvia) 
11. A problémaérzékenység és problémamegoldó képesség fejlesztésének lehetőségei a füvészkertekben, arborétumokban 

(Fűzné Dr. Kószó Mária) 
12. Ötletbörze a füvészkerti/ arborétumi foglalkozásokból 1. (Németh Anikó) 
13. Ötletbörze a füvészkerti/ arborétumi foglalkozásokból 2.  (Németh Anikó) 
14. „Játszunk tudományt!” - természetismereti játékok bemutatása és elemzése (Fűzné Dr. Kószó Mária) 
15. A teremben és a szabadban tartott nevelési/oktatási programok összehasonlítása megadott szempontsor alapján (Fűzné 
Dr. Kószó Mária) 

 
Megjegyzés: Az SZTE Füvészkert belépője ingyenes, de a Tudáskapuba 200,- Ft/fő, a Szegedi Vadasparkba pedig 380,- 
Ft/fő (kedvezményes) belépőjegy árat kell fizetni a résztvevőknek – őszintén reméljük, hogy ez a minimális 
hozzájárulás nem tántorít el senkit a képzéstől 
 
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.19. (kedd) 12.00 (kérjük a határidő betartását) 
 minden intézményből 1 jelentkezési lapot várunk, amelyen az intézmény összes jelentkezője szerepel  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 


