
Pedagógus-továbbképzés 
 

 
LEGO® Education módszertani alapok alkalmazása az oktató-nevelő munka során 
("Tudásfejlesztés és –hasznosítás a Nyíregyházi Egyetemen" EFOP-3.4.3-16-2016-00018) 
 
A képzés alapítási engedély száma: 897/10/2019 
A képzés helye: Nyíregyházi Egyetem NYE LEIS 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B 
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány. 
 
A képzésben való részvétel feltétele:  
-iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szakos pedagógus; óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus, 
gyógypedagógus, tanító, általános iskolai tanár, középiskolai tanár 
-megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges 
 
A továbbképzés tematikája 
1. Bevezetés, a továbbképzés megnyitása (kontaktórák) 
2. Pedagógiai alapok, játékpedagógiai, élménypedagógiai alapok (kontaktórák) 
3. LEGO® alapok, történet, módszertan (kontaktórák) 
4. Osztályterem management: a LEGO® Education eszközkészletek alkalmazhatóságának feltételei 

(kontaktórák) 
5. LEGO® Education eszközkészletek: tematikus eszközkészletek megismerés (kontaktórák)  
6. Módszertani gyakorlatok (kontaktórák)  
7. Mikro gyakorlat: kontaktórán kívüli, konzulens által támogatott egyéni tevékenység 
8. Módszertani gyakorlatok (kontaktórák) 
9. A továbbképzés zárása, értékelés 
 
A továbbképzésben órákat tartó oktató neve: 
Szabó József Mihály 
 
A továbbképzés teljesítésének formai és tartalmi követelményei, a képzés során nyújtott teljesítmény 
ellenőrzésének, értékelésének módja: 
A továbbképzésen részt vett pedagógus a továbbképzés végére: 
- ismerje a LEGO® Education módszertanának lényegét, és annak felhasználhatóságának sokrétűségét, 
- legyen képes saját, LEGO® eszközökkel történő feladatokat készíteni, 
- legyen képes önálló, LEGO® eszközökkel történő foglakozás / tanóra megtartására 
- legyen képes önállóan, szakszerűen használni a LEGO® Education eszközkészleteket, 
- legyen képes önállóan, szakszerűen használni a LEGO® Education eszközkészletekhez tartozó szoftvereket, 
- tudja alkalmazni a LEGO® Education módszertant saját foglalkozásában / tanórájában, 
- legyen képes a LEGO® Education módszertant használva óratervet / foglalkozástervet készíteni. 
 
A résztvevők írásbeli vizsgán, a továbbképzésen elhangzottak alapján záró feladatsort töltenek ki. A feladatsor a 
következő témaköröket tartalmazza: 
- általános pedagógiai módszertan, 
- LEGO® Education módszertan, 
- LEGO® Education eszköz-ismeret, 
- oktatási alkalmazhatóság. 
A résztvevők a teszten minimum 70% elérésével tudják teljesíteni a kurzust. 
Az írásbeli vizsgára az utolsó kontaktnap befejezését követő 1 hét múlva kerül sor. 
Az értékelés szempontja, hogy a kérdések minimum 70%-ára helyes választ kell adni. 
Az írásbeli vizsga minősítése: Megfelelt / Nem felet meg. 
 

 
Nyíregyházi Egyetem Bessenyei György Pedagógusképző Központ 
Pedagógus-továbbképzés 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, telefonszám: 06 42 599 400 / 2803 
 


