Tájékoztató
NJE Pedagógusképző Kar által szervezett oktatás-módszertani képzésekről

A NJE Pedagógusképző Kar ingyenes továbbképzési alkalmakra várja egykori hallgatóit, a kollégákat, s egyúttal ezzel
a lehetőséggel szeretne köszönetet mondani a nappali és levelező tagozatos, tanító szakos hallgatóink
gyakorlatvezetési feladataiban közreműködő kollégáknak. Ezzel a pedagógusok előmeneteli rendszere szerinti
továbbképzési kötelezettség teljesítését szeretnénk megkönnyíteni.
A 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben résztvevők juttatásáról és kedvezményeiről szóló jogszabály 5. § (3) bekezdés d) pontja szerint, a 7
évenkénti 120 órás kötelező továbbképzés, 25 %-a, azaz 30 óra időtartamban, egyenként 5 órából álló nem
akkreditált képzésben való részvétellel is megszerezhető (az 5 órás tanulási egységekben való részvételről Karunk
igazolást állít ki, amennyiben a résztvevő egy módszertani napon jelen volt).
Általános információk:
Az egyes továbbképzési napokon egy-egy alkalommal több tantárgyhoz kapcsolódóan tartunk 2-2 órás időtartamban
módszertani továbbképzéseket. A továbbképzések reggelén mód és lehetőség lesz arra is, hogy személyes
beszélgetésekre kerüljön sor a gyakorlati képzési vezetővel, a módszertanos oktatóval.
A módszertani napok helyszíne a NJE Pedagógusképző Kar 6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14. szám alatti
épületegyüttese.

2019. március 9.
9.00-11.00 óráig
KÖRNYEZETISMERET alsó tagozat – Vigh Norbert mestertanár, módszertan oktató
A környezetismeret és a természetismeret módszertanának oktatása ma már a hagyományos nevelési módszerek
helyett a modern környezeti nevelés elvei szerint történik. A képzésen a résztvevőkkel ennek alapjait, jellemzőit
tekintjük át. Emellett természetesen a tananyag, illetve a gyakorlatok módszertani kérdéseiről is beszélgetünk.

11.00-13.00 óráig
ÉNEK 5-6. évfolyam – Dr. Buzás Zsuzsa főiskolai adjunktus, módszertan oktató
Mi járulhat hozzá az ének-zene órák módszertani kultúrájának gazdagításához, sikerességéhez? A Kodályi alapokat
kiegészítő, könnyen alkalmazható és hatékony IKT eszközök kerülnek bemutatásra, melyek örömteli zenei
tevékenységgé teszik az ének-zene órákat.

2019. március 23.
9.00-11.00 óráig
OLVASÁS 3-4.osztály – Dr. Szabó Ildikó főiskolai docens, módszertan oktató
A NAT az eddigieknél hangsúlyosabban kezeli az olvasási stratégiákat, melyek nem csak az anyanyelvi órákon, hanem
minden tantárgy oktatásában jelen kell, hogy legyenek a sikeres tanulóvá nevelés érdekében. A képzés alkalmával
áttekintést kapnak a résztvevők ezekről a stratégiákról, és néhánnyal a gyakorlatban is megismerkedhetnek.

11.00-13.00 óráig
RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA – Kovács Hajnalka főiskolai tanársegéd, módszertan oktató
Van-e helye az általános iskola alsó tagozatán 20. századi vagy akár kortárs műalkotásoknak? Egyáltalán mondhat-e
valamit a képzőművészet a kisiskolásoknak? Mit jelentenek a műalkotások a pedagógushallgatóknak, és mit
adhatnak szakmai szempontból a tanítóknak? Gondolatok, módszerek, példák.

2019. április 27.
9.00-11.00 óráig
TESTNEVELÉS alsó tagozat – Bindics Gábor mestertanár, módszertan oktató
A "Kosárpalánta program" kapcsán szeretnénk egy kis adalékot adni a mentorpedagógusoknak. Az alsó tagozatos
korosztály komplex képesség- és mozgásfejlesztése valósul meg, hasznos és aktuális módszertant "vihetnek haza" a
testnevelők, osztályfőnökök.

11.00-13.00 óráig
RAJZ 5-6.osztály – Dr. Balanyi Zoltán főiskolai docens, módszertan oktató
A NAT kiemelten kezeli a vizuális nevelés pedagógiáját, hiszen a vizuális információk hatékony értelmezése nélkül
semmilyen tantárgyban nem tudnak a gyerekek jól teljesíteni. A problémafelismerő, -megoldó képesség fejlesztésén
van a hangsúly. Az élményalapú vizuális nevelésre fogunk példákat megismerni.

2019. május 4.
9.00-11.00 óráig
ÉNEK alsó tagozat – Dr. Buzás Zsuzsa főiskolai adjunktus, módszertan oktató
Hogyan változott az ének-zene és a dalos játékok módszertana? Milyen lehetőségeket nyújt a 21. századi információs
technológia az örömteli, alkotó, zenei légkör megteremtésére és az ebből adódó sokoldalú zenei fejlesztés
megvalósítására? Tevékenységeken keresztül mutatjuk be a a zenei tehetséggondozás legújabb módszereit.

11.00-13.00 óráig
ANGOL alsó tagozat és 5-6.osztály – Dr. Ujlakyné dr. Szűcs Éva főiskolai tanár, módszertan oktató
A tanítóknak számos speciális ismeretre és készségre van szüksége ahhoz, hogy a korosztály eredményesen és
élményszerűen tanulja az idegen nyelvet. A készségfejlesztés módszerei, a kiejtés, a szókincs és a nyelvtan aránya,
valamint a megfelelő tanulásszervezési módszerek felelevenítése, kipróbálása lesz a feladatunk ebben a két órában.

11.00-13.00 óráig
NÉMET alsó tagozat és 5-6.osztály – Dr. Sági Norberta főiskolai docens, módszertan oktató
Mivel motiválhatom magamat és a tanulókat arra, hogy megszólaljunk németórán? A képzésen olyan feladatokkal,
munkaformákkal, dalokkal ismerkedhetnek meg a kollégák, melyek a különböző életkorokban, különböző nagyságú
csoportokban jól használhatók szóbeli képességek élményszerű fejlesztésére.
A módszertani napokon a tananyagokat a résztvevők számára ingyenesen rendelkezésre bocsátjuk. A módszertani
napokon való részvétel ingyenes, de a tananyagok előkészítése miatt regisztrációt kérünk ezen a linken:
http://goo.gl/zeUXnD
Az ingyenes módszertani képzések nem minősülnek akkreditált továbbképzésnek, de a fenti jogszabály értelmében a
továbbképzési kötelezettség teljesítésébe beszámíthatóak. A köznevelésben dolgozó gyakorlatvezetőink részére
valamennyi meghirdetett témakörben az egyenként 5 tanórás nem akkreditált továbbképzési alkalmakon történő
teljes jelenlét esetén igazolást állítunk ki.
Szeretettel várunk minden érdeklődő pedagógus kollégát!
Üdvözlettel,
Dr. Sági Norberta sk.
dékánhelyettes
További információ kérhető: pk@pk.uni-neumann.hu
Kecskemét, 2019.február 15.

