
 

 

 

 

 

 

A természet, a szabadtéri tevékenységek (outdoor education) és a komplex 

tanulásszervezési formák fontossága és lehetőségei a tehetséggondozásban 

 

Képzési tájékoztató 

30 ÓRÁS AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSHEZ 

Tehetséggondozással, tehetségsegítéssel foglalkozó szakemberek számára 

Alapítási engedély nyilvántartási száma: 575-238/2017 

 

A képzés adatai 

Képzés helyszíne:  Józsai Közösségi Ház 

 4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 9. 

Képzés időbeosztása: 2019. november 21.: 9.00-18.00 

  2019. november 22.: 9.00-18.00 

  2019. november 23.: 9.00-18.00 

Oktatók: Varga Attila, Schaffer Nóra 

A képzés célja 

A képzés célja a résztvevők felkészítése különböző módszerek és komplex tanulásszervezési formák 

alkalmazására annak érdekében, hogy a természet és a szabadtéri tevékenységek révén a tehetségek 

kibontakozását segítsék.  

A képzés témakörei 

1. Természethiány, valamint a természetben eltöltött idő jelentősége 

2. Művészeti képességek fejlesztése a természet segítségével 

3. STEAM oktatás a természetben 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. A természet által ihletett tervezés I. – ötletek  

5. A természet által ihletett tervezés II. – tervezés  

6. Összefüggések, hálózatok, rendszerek 

 

A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák 

A képzés eredményeként a résztvevő képessé válik: 

- a természet és a szabadtéri tevékenységek révén a tehetségek kibontakozásának segítésére;  

- a STEM és STEAM oktatás módszereinek alkalmazására; 

- különböző módszerek és komplex tanulásszervezési formák alkalmazására, amelyekkel a 

természethiány megelőzhető. 

 

A képzés formája, módszerei 

A 30 órás képzés 6 modulból áll, 1 modul 5 óra alatt kerül feldolgozásra két fő képzésvezető tréner 

vezetésével. 

Egy modul módszertani felépítése: 

- 1 óra plenáris előadás,  
- 3 óra tapasztalati tanulás kooperatív kiscsoportokban,  
- 1 óra esetmegbeszélés nagyobb létszámú csoportban. 

 

A képzés specialitása, hogy a témaegységek egy részének megvalósítása természetben, kertben vagy 

parkban zajlanak, arra ösztönözve a pedagógusokat, hogy ők is vigyék ki a diákokat a természetbe. 

A megismert módszereket a pedagógusok és tehetséggondozó szakemberek tanórán vagy tanórán 

kívüli keretekben (pl. szakkör, erdei iskola, nyári tábor) egyaránt alkalmazhatják. 

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei 

- felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettség;  

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú  

melléklete alapján bármely szakos tanári vagy tanítói munkakör  

betöltésére jogosító szak; 

- pedagógus szakképzettség; 

- nevelő-oktató munkában eltöltött legalább 1 év szakmai gyakorlat. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A képzésben való részvétel feltételei, a megengedett hiányzás mértéke 

A foglalkozások maximum 10 %-ról való hiányzás megengedett, amely összesen 3 órát jelent. 

Amennyiben a Résztvevő ennél nagyobb mértékben marad távol a képzéstől, az a Képzési szerződés 

megszűnését vonja maga után.  

 

Az ismeretek számonkérésének módja  

A résztvevők a képzés végén egyenként feleletválasztásos és kifejtős kérdéseket is tartalmazó 

feladatsor megoldásával adnak számot tudásukról, amelynek 75% feletti teljesítése az elvárt.  

Az értékelés szempontja: a tanult fogalmak, elméleti és gyakorlati ismeretek pontos és szakszerű 

használata. 

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

- részvétel a foglalkozások minimum 90%-án; 

- az elméleti és gyakorlati tudást ellenőrző feladatsor „megfelelt” kritériumszinten (75% felett) 

történő teljesítése. 

 

További információk, kapcsolattartás 

E-mail: pedagogus.kepzes@nemzetitehetsegkozpont.hu 

 

 

 

 


