FELHÍVÁS
Az Erasmus+ Vissza a természetbe 2016-1-HU01- KA201 – 022992 azonosítószámú projekt
keretében egy öt napos, 30 órás, nem akkreditált tanártovábbképzésre való jelentkezésre
hívjuk fel a figyelmét, melynek célja a projekt keretében elkészült innovatív, természetközeli,
gyakorlatias tananyag ismertetése a résztvevő pedagógusok, környezeti neveléssel foglalkozó
szakemberek számára.
A továbbképzés időpontja:

2018. február 5.-9.

A továbbképzés helyszíne:

Sormás, István Parkhotel és Étterem

Jelentkezés feltétele:


a partneriskolákban (Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola, Nagykanizsa, Magyarország;
Lendvai Kéttannyelvű Általános Iskola, Lendva, Szlovénia; Szentiváni Mihály Gimnázium,
Nyárádgálfalva,

Románia),

a

4

tudományterület

(természettudományok,

társadalomtudományok, művészetek, technika/informatika) valamelyikén végzett
oktatói tevékenység


a tréningen megszerzett tudás gyakorlatban történő kipróbálása érdekében
részvétel oktatóként és kísérőként a Romániában rendezendő nyári táborban



elkötelezettség a projekt céljai, témái iránt

A jelentkezés módja:
A jelentkezési lap kitöltésével, és motivációs levéllel a megadott határidőig.

A jelentkezési határidő: 2018. január 26.
Iskolánként 3 fő vehet részt a tréningen. A jelentkezések elbírálását követően a kiválasztott
három oktatót 2018. január 31-ig értesítjük. Azon jelentkezők, akik nem kerülnek
kiválasztásra, illetve azok, akik be kívánnak csatlakozni a projektbe, online is megtehetik
webstreamingen, mely a projekt weboldalán lesz elérhető minden szükséges tananyaggal
együtt.

A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent az alábbi kritériumoknak történő megfelelés:


innovatív pedagógiai tevékenység



módszertani megújulás iránti fogékonyság



intézményi látásmód



külső szakmai szerepvállalás

A résztvevők feladatai:


aktív részvétel a teljes képzésen



egy előzetes és egy záró tudásmérés teljesítése



a képzéssel kapcsolatos minőségbiztosítási feladatok elvégzése



a képzés végeztével egy rövid (kb. fél A4-es oldalnyi) önreflexió megírása



1 db óraterv készítése valamely témával kapcsolatosan



az egyik módszer kipróbálása saját tanulói körben, s ennek prezentálása a
projekt részére

Pénzügyi juttatás: nincs
A képzés folyamán a módszertani anyag és a résztvevők ellátása biztosítva lesz. A
képzésen a résztvevők tanúsítványt kapnak a tréning elvégzéséről
Bővebb információ a projektről:
www.backtonatureproject.eu

Jelentkezéssel kapcsolatban:
Zrínyi Miklós –Bolyai János Általános Iskola
Belákné szarka Brigitta

birig.76@gmail.com

Lendvai Kéttannyelvű Általános Iskola
Simonka Zita

simonka.zita@gmail.com

Szentiváni Mihály Általános Iskola
Gáspár Ildikó

ildikogaspar74@yahoo.com

