
FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM

Nyilvántartásbavételi szám:

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

Kreatív kapcsolatok – Kommunikációs készségfejlesztő és konfliktuskezelő tréning a pedagógusok
kapcsolatépítő és módszertani tevékenységének korszerűsítéséért (H538)

2. A képzés besorolása

Szakmai képzés

3. A képzés célja

Olyan ismereteket, a korszerű pedagógiai gyakorlatban alkalmazható módszereket adni és képességeket
fejleszteni, melyekkel a résztvevők:

- alkalmazni tudják a pontos és hatékony kommunikációt

- gazdagítják tanár - diák, tanár – szülő, tanár – tanár viszonylatban az emberi kapcsolataikat,

- alkotó módon oldják meg a konfliktusaikat, és ebben másoknak is tudnak segíteni,

- a tanulóik előtt pozitív modellé válhatnak a viselkedésükben és kapcsolataik minőségében.

4. A képzés célcsoportja

A közoktatás bármely szintjén dolgozó pedagógus.

5. Csoportlétszám

Minimális: 15 fő

Maximális: 18 fő

6. Tervezett képzési idő

A képzés óraszáma: 30 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák

A résztvevők:

- legyenek képesek tervet készíteni arra, hogyan fogják integrálni a tréningen hallott/ megélt új ismereteiket a
saját tapasztalataikba, és hogyan fogják működtetni a kapcsolatépítő ismereteiket az oktató-nevelő munkájukban;

- legyenek nyitottak és motiváltak arra, hogy a mindennapi gyakorlatukba beépítsék és alkalmazzák a korszerű
tanítási módszereket;



- alkotó módon tervezzék meg a konfliktusaik megoldását, határozzák meg a problémák leküzdésére irányuló
lehetséges lépéseket, mérjék fel a konfliktuskezelési kompetenciájukat;

- tudatosodjon bennük a saját viselkedésük hatása, adjanak visszajelzést a kommunikációs partnerük üzenetének
teljes tartalmára, ismerjék fel azt a különbséget, amit a formális- vagy a tekintélyen, emberi értékeken alapuló
hatalmuk segítségével idézhetnek elő a kapcsolataikban.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Végzettség: egyetem vagy főiskola

Szak: nincs kitüntetett szak

Szakképzettség: pedagógus diploma

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 0 %-a.
 
Egyéb formai követelmények
(Tematikai egységenkénti valamint a záróértékelésre vonatkozó alapítói formai elvárások, melyek a tanúsítvány
kiadásának feltételeit képezik – ellenőrző feladatok elvégzése, munkaformákon való részvétel)
A résztvevő  töltse ki a  hallgatói kérdőívet és készítse el a reflexiós levelet.

10. A képzés formája, módszerei

A képzés formája: csoportos jelenléti képzés.

A képzés módszerei:

- Ismerkedési játékok

- Tematikus megbeszélés

- Kis és nagy csoportos témaközpontos megbeszélés

- Helyzetgyakorlatok
- Ötletgyűjtés

- Feladatok megoldása probléma-centrikus kiscsoportokban

- Interaktív gyakorlatok

- Önismeret fejlesztését segítő tulajdonságlista készítése, megbeszélése kiscsoportban
- Egyéni és kiscsoportos feladatmegoldások

- Teszt kitöltése, megbeszélése



- Modellek, viselkedési ajánlások megbeszélése

- Szituációs játék, megfigyelési gyakorlattal.
- Feladatok megoldása probléma-centrikus kiscsoportokban
- Interaktív gyakorlatok

- Tréningvezetői értelmezések

- Felidéző gyakorlatok
- Akvárium gyakorlatok

- Kis és nagycsoportos probléma-centrikus megbeszélés
- Interaktív gyakorlatok, kombinált feladatmegoldások

- Ötletgyűjtés

- Strukturált gyakorlatok, ezt követő kis és nagycsoportos megbeszélés

- Probléma-centrikus kiscsoportos megbeszélés

- Konfliktuskezelési stílusom – teszt kitöltése, megbeszélése

- Négymező technika

- Szerepjátékok

- Nagycsoportban feladatmegoldás

- Viselkedési ajánlások megbeszélése, ötletgyűjtés

- Záró gyakorlatok
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