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3. Munkatársak közös rövid távú képzése 
Jó gyakorlat átadás – „Felfedeztető-felfedező tanulás és élménypedagógia a folklórismeret, néprajzi ismeretek elsajátításában”  

 
Képzési tematika 

Helyszín: Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
5008 Szolnok, Simon Ferenc út 47. 

 
 

1. nap – 2019. február 10. 
Időbeosztás: 
1. rész 9:30 – 11:00  
Kávészünet 
2. rész 11:30 – 13:00  
Ebédszünet 
3. rész 14:00 – 15:30  
 
Képző: Király Eszter jó gyakorlatot átadó– koordinátor intézmény, Zágoni-Szabó Józsefné tréner  

 

Tematikai egység megnevezése 
Tárgyi feltételek 

(segédeszközök, taneszközök) 
Tematikai egység 

időtartama 
Módszerek, munkaformák 

Ráhangolás 
Ismerkedés 
Előzetes tudás megbeszélése 

szék, asztal, íróeszközök, papír, 
színes papír 

25 perc 
Útlevél - bemutatkozás  
Reflexió 
 

A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei  projektor, laptop, kivetítő 45 perc PP-vel támogatott előadás 

Történelem és osztályfőnöki óra látogatása osztályterem, eszközök a foglal- 90 perc bemutató foglalkozás 
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kozáshoz 

A helyi szabályozók és dokumentumok  35 perc 
beszélgetés, reagálások, refle-
xiók 

A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemeinek he-
lye a helyi szabályozókban, dokumentumokban 

projektor, laptop, kivetítő 60 perc frontális előadás 

A nap során tanultak megbeszéltek összegzése  15 perc 
beszélgetés, reagálások, refle-
xiók 

 

2. nap – 2019. február 11. 
Időbeosztás: 
1. rész 9:30 – 11:00  
Kávészünet 
2. rész 11:30 – 13:00  
Ebédszünet 
3. rész 14:00 – 15:30  
 

 

Tematikai egység megnevezése 
Tárgyi feltételek 

(segédeszközök, taneszközök) 
Tematikai egység 

időtartama 
Módszerek, munkaformák 

Ráhangolás 
Előzetes tudás megbeszélése 

szék, asztal, íróeszközök, papír, 
színes papír 

25 perc 
Útlevél - bemutatkozás  
Reflexió 

Módszertan, pedagógiai eljárások a kooperatív tanulási 
technikák alkalmazása során 

projektor, laptop, kivetítő 25 perc PP-vel támogatott előadás 

Betekintés 2 tanítási órába – 2. és 4. évfolyamban tartott 
foglalkozás kooperatív tanulási technikák alkalmazásával 

osztályterem, eszközök a foglal-
kozáshoz 

90 perc bemutató foglalkozás 

Óramegbeszélés  55 perc 
beszélgetés, reagálások, refle-
xiók 

Módszertan, pedagógiai eljárások a kooperatív tanulási 
technikák alkalmazása során 

projektor, laptop, kivetítő 60 perc frontális előadás 
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A nap során tanultak, megbeszéltek összegzése  15 perc 
beszélgetés, reagálások, refle-
xiók 

 
 
 
 

3. nap – 2019. február 12. 
Időbeosztás: 
 
1. rész 9:30 – 11:00  
Kávészünet 
2. rész 11:30 – 13:00  
Ebédszünet 
3. rész 14:00 – 15:30  
 

Tematikai egység megnevezése 
Tárgyi feltételek 

(segédeszközök, taneszközök) 
Tematikai egység 

időtartama 
Módszerek, munkaformák 

Felfedeztető-felfedező tanulás és élménypedagógia helye 
a pedagógiai munkában  

projektor, laptop, kivetítő 90 perc frontális előadás, konzultáció 

Az élménypedagógia fogalmai, tananyagtartalom interak-
tív átadása – konkrét projektek bemutatása 

projektor, laptop, kivetítő 90 perc 
egyéni, páros és csoportmun-
ka 

Felfedeztető-felfedező tanulás módszertanának interak-
tív átadása 

projektor, laptop, kivetítő 45 perc 
egyéni, páros és csoportmun-
ka 

Zárás, reflexió, értékelés 
 

A4-es lap 
Elégedettségi kérdőív 

45 perc 
Egyéni és csoportos megbe-
szélés 

 


