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Nyilvántartásbavételi szám: E-000211/2014/D004

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

A szülő feladata és lehetőségei a természettudományi érdeklődés kibontakoztatásában (R579)

2. A képzés besorolása

Általános képzés

3. A képzés célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő/szülő képes ellátni, felismerni felelősségét a természettudományok,
különösen fenntarthatóság, környezeti nevelés, környezettudatos életmód területe iránt érdeklődő 3-14
éveseknél. Képesek lesznek segíteni gyermekeik tanulási, vagy akár már a tehetségesek felismerésének és
fejlesztésének feladatait, módjait.  A képzésen résztvevő/szülő tudatosabban, és egy megfelelő módszertani
repertoár birtokában láthatja el az e terület iránt érdeklődéssel, elkötelezettséggel rendelkező gyermekeket és
ifjak tehetségnevelési-, segítő, támogató feladatait.

4. A képzés célcsoportja

3-14 éves, a természettudámyok terén tehetséges gyermekek szülei, gondozói

5. Csoportlétszám

Minimális: 5 fő
Maximális: 20 fő

6. Tervezett képzési idő

A képzés óraszáma: 10 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák

Ismeret (tudás)

A témával kapcsolatos fogalmak pontos megismerése, rendszerszerű gondolkodás alapjainak elsajátítása, az
elmélet és a gyakorlat összekapcsolása a tevékenységekben, módszertani ismeretek átadása, szervezési
tudnivalók megismerése.

Készég, képesség

Probléma-felismerési és megoldási készség fejlesztése, kreativitásfejlesztés a természerttudományok területén,
együttműködési készség fejlesztése, kommunikációs technikák a megfelelő témához illő fogalmakkal szóban és
írásban - mindez gyakorlása szülői helyzetekben. Ezáltal:

- természetbeni tanulási technikákat, ismeretfejlesztő játékokat alakalmaz.



- természettudományok iránti érdeklődést fejlesztő tanulási folyamatot támogat.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség: -

Szakmai végzettség: -

Szakmai gyakorlat: -

Egyéb feltétel(ek): A képzésben való részvétel feltételhez nem kötött, elvárást mindössze a célcsoportba tartozás
jelent, amely azt jelenti, hogy a résztvevő gyermeket nevelő szülő/gondozó legyen.

9. A képzésben való részvétel feltételei, a megengedett hiányzás mértéke

Részvétel követésének módja: Résztvevő által aláírt jelenléti ív.

Megengedett hiányzás: A képzés időtartamának 20%-a.

Egyéb feltétel: -

10. A képzés formája módszerei

A képzés formája: csoportos jelenléti képzés.
 
A képzés módszerei:
- Prezentációval kísért ismeretközlő előadás, magyarázat
- Terepi gyakorlat, személyiség és csoportfejlesztő játékokkal
- Önirányított tanulás, élménypedagógiai elemekkel.
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