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2.sz. körlevél 
 

 
 

Kedves Kémiatanár Kollégák! 
 
 

A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) a kémiatanár utánpótlás problémái és a tantárgy 
helyzete miatt elengedhetetlennek tartja a nagy hagyományokkal rendelkező kémiatanári 
konferenciák folytatását, melyre ez évben az Eszterházy Károly Egyetemmel, mint 
konzorciumi partnerrel közösen megvalósított EFOP-3.4.4.-16-2017-00024 számú, „4 
Campus program – A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és 
kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése az 
Eszterházy Károly Egyetemen” című projekt támogatásával kerül sor „Kémiatanárok Nyári 
Országos Továbbképzése” akkreditált tanár-továbbképzési tanfolyam formájában. 
 
A Kémiatanárok Nyári Országos Továbbképzését ismét 30 órás akkreditált tanár-
továbbképzési tanfolyamként, Egerben, az Eszterházy Károly Egyetemmel közösen rendezi 
meg a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya. A tanfolyam időpontja: 
2018. augusztus 21-24. 
 
A tanfolyam részvételi díját és a résztvevők szállásköltségét a projekt finanszírozza 
mindazoknak, akik megszerzik a tanúsítványt, vagy előadóként segítik a rendezvény 
sikerét. (Utóbbi esetben a kerditpontok 25%-a szerezhető meg, de az előadók is szerezhetnek 
tanúsítványt) A jelentkezés és az absztrakt beküldésének végső határideje 2018. július 16. 
A tematikai egységek feldolgozása felkért előadók (Fábián István, Szántai Csaba, Jedlovszky 
Pál, Lente Gábor, Tóth Zoltán, Főző Attila, Fazakas Ida, Murányi Zoltán) és saját jógyakorlatot, 
vagy kutatási eredményt bemutató konferencia-résztvevők interaktív előadásai és az azokat 
követő workshopok formájában történik. 
 
Tervezett  program: 
 

augusztus 21. kedd 
1400   ünnepélyes megnyitó 
1430-1630 plenáris előadások 
1700-1800 bemutató előadás 
1830 -  vacsora 
 
augusztus 22. szerda 
  900 –  945 plenáris előadás 
1000 – 1030 poszter szekció megnyitása 
1045 - 1200 workshopok  
1215- 1300  ebéd 
1315– 1430 plenáris előadás  
1445– 1615 szekció előadások,  
1830  vacsora

 
augusztus 23. csütörtök  
  900 -   945 plenáris előadás  
1000 – 1145 workshopok 
1215 – 1300 ebéd 
1330 – 1830 tanulmányi kirándulás 
1830- fogadás 
 
augusztus 24. péntek  
900    - 1015 szekció előadások 
1030 – 1145 plenáris előadás 
1200 -  a konferencia zárása 
1215 ebéd 
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A szekciók témái: a bejelentett előadások témái alapján kerülnek megállapításra 
 
A workshopok témái: 

- újszerű, érdekes tanulókísérletek 
- IKT a kémiaórán 
- műhelymunka – a plenáris előadások témáinak tananyagba illesztése 
- természettudományi pályaorientáció lehetőségei kémiaórán 

 
 
A tanúsítvány megszerzésének feltételei: 
1. Jelenléti ívvel igazolt részvétel a továbbképzés (összesen 30 órányi) előadásainak és 

gyakorlati foglalkozásainak 90%-án. 
2. A továbbképzés befejeződése után a résztvevő kolléga által 2 hónapon belül elkészített 

és az indító MKE számára elektronikusan megküldött módszertani esszé. Minden 
dolgozatnak a továbbképzés minden egyes tematikai egységére vonatkozóan tartalmaznia 
kell konkrét elképzelést arról, hogy hogyan tudja a résztvevő a továbbképzés elméleti és 
gyakorlati óráin elsajátított tudást a saját tanítási gyakorlatában felhasználni. Az esszé 
minimális terjedelme szóközök nélkül 10000 karakter Minden dolgozatot felkért szakértő 
értékel. 

 
Jelentkezni on-line módon, a következő linken lehet: 
 

http://www.kemtan.mke.org.hu/ 
 
 
 
Budapest, 2018.. 
 
 

a konferencia helyi szervezője 
Eszterházy Károly Egyetem 

a konferencia szervezője 
az MKE Kémiatanári Szakosztálya részéről 
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