
FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM

Nyilvántartásbavételi szám:

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

Látható hangok - program alkalmazása 3-8 éves korú gyermekek kommunikációs fejlesztéséhez (H530)

2. A képzés besorolása

Szakmai képzés

3. A képzés célja

A képzés célja az, hogy:

- megismertesse a résztvevőket, a Látható Hangok című pedagógiai program alapelveivel, struktúrájával és
gyakorlati módszereivel
- megismertesse a résztvevőket a programcsomag zenei és munkáltató anyagának használatával

- gazdagítsa a résztvevőknek a gyermekek sokoldalú kommunikációs fejlesztéséhez (kommunikációs kultúra,
kapcsolatteremtő képesség, kifejezés és megértés technikája) szükséges alapismereteit
- gazdagítsa a résztvevők zenei eszköztárát, zenehallgatási gyűjteményét, és játékdal ismeretét.

4. A képzés célcsoportja

Óvónők, tanítónők és zenepedagógusok

5. Csoportlétszám

Minimális: 12 fő

Maximális: 25 fő

6. Tervezett képzési idő

A képzés óraszáma: 30 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák

A résztvevők tudják használni a Látható hangok programcsomag munkáltató eszközeit, zenehallgatási és
dalanyagát, - az elméleti részben bemutatott szempontok és a gyermekcsoport életkori sajátosságai alapján.
 
Legyenek képesek (csoportmunkában) összeállítani és bemutatni két fejlesztő foglalkozás és egy musical tervét.
 
Tudjanak elénekelni (csoportosan) a programcsomag dalanyagából 20 európai  gyermekdalt, és ebből legalább 5
játékdalt tánccal, mozgással, egyszerű ritmushangszer kísérettel bemutatni.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei



Végzettség: főiskola

Szak: pedagógus (óvodapedagógus, tanító, zenepedagógus)

Szakképzettség: nem szükséges

Szakmai gyakorlat: nem szükséges

Egyéb feltétel(ek): nincs

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 formai követelmények (Tematikai egységenként valamint a záró értékelésre vonatkozó alapítói formai
elvárások, melyek a tanúsítvány kiadásának feltételeit képezik - ellenőrző feladatok elvégzése, munkaformákon
való részvétel):
- részvétel a gyakorlatokban és a visszajelzések során
- részvétel a csoportmunkában, a csoport által készítendő terv kidolgozásában és bemutatásában való részvétel,
és a csoport által készített fejlesztései tervek (3 db csoportonként) leadása.

10. A képzés formája, módszerei

A képzés formája: csoportos jelenléti képzés

A képzés módszerei:
- Előadás elméleti, gyakorlati megközelítésekkel, Power Point formátumban kivetítéssel
- Előadás: a program irodalmi és zenei ezsközeink bemutatásával
- Irányított egyéni ismerkedés és program irodalmi és zenei eszközeivel közös éneklés
- Csoportbontás és feladatkiadás a csoportok számára, csoportmunka
- Csoportos visszajelzés írásban, csoportmunka
- Irányított egyéni ismerkedés és feladatvégzés a program irodalmi és zenei eszközeivel, zenehallgatással
- Csoportmunka (felkészülés, bemutatás, zenélés)
- Az első foglalkozáson kiadott anyagot otthon gyakorolhatták, itt rendszerezés történik
- A különböző zenei előadásmódok gyakorlása frontálisan irányított formában
- Csoportos vetélkedő és gyakorlás dallammotívumokkal is
- Előadás elméleti, gyakorlati megközelítésekkel, az eddigi gyakorlati tapasztalatok bemutatásával, Power Point
formátumban kivetítéssel

- A csoportmunka, interaktív záró értékelés
- Kérdőívek kitöltése, leadása
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