
FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM

Nyilvántartásbavételi szám: PL-4267

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

Tanulás tanítása (R508)

2. A képzés besorolása

Szakmai képzés

3. A képzés célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő tudatosítja a tanulással kapcsolatosan már kialakult elképzeléseit,
tanulási stratégiáit és tanulási stílusát. Sajátélményű tapasztalatok által megismeri, hogyan tehetők a tanulási
folyamatok hatékonyabbá, gazdaságosabbá. A résztvevő megismeri a neveléstudomány tanulással kapcsolatos
legújabb eredményeit.

A tanulás tanítása a kultúraazonos pedagógiai szemlélet alapvetéseiből indul ki. Ezen belül is elsősorban az
egyéni tanulási utakat keresi, az azok kialakulásában meghatározó szerepet játszó enkulturációs és szocializációs
folyamatok minél teljesebb feltárására törekszik.

A saját tanulási folyamataik megismerése, fejlesztése segít megérteni, hogy a kiemelkedő képességekkel
rendelkezők tanulása is fejleszthető, illetve azt, hogy az alkalmanként gyenge teljesítmények nem eleve
elrendeltek, megváltoztathatatlanok. Az okok feltárhatók, a képességek – bármilyenek legyenek is – nem statikus
képződmények, fejlődnek és fejleszthetők.

4. A képzés célcsoportja

Pedagógusok: tanító, tanár, óvodapedagógus

5. Csoportlétszám

Minimális: 5 fő

Maximális: 25 fő

6. Tervezett képzési idő

A képzés óraszáma: 20 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák

A tanulás eltérő elméleti megközelítéseiben rejlő szempontokat érvényesíteni az oktatás során.

A tanulókat megtanítja motívumaik, érzelmeik megismerésére, interpretálására, kontrollálására és szabályzásra.

Feltárja a tanuló énképének, tanulóképének sajátosságait; tanulási stílusát, elképzeléseit, módját, motivációját és



értelmezi azok hatását a tanulás eredményességére.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Végzettség: felsőfokú iskolai végzettség és pedagógus vagy pszichológus szakképzettség vagy BA szintű,
pedagógiai szakterülethez tartozó végzettség.

Szakmai gyakorlat: min. 2 éves gyakorlat a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés területén.

Egyéb feltétel(ek): amennyiben a jelentkező az elvárt iskolai végzettséggel nem rendelkezik (pl. téma iránt
érdeklődő szakember, szülő), úgy a képzésbe bekapcsolódhat, de csak látogatási igazolást kaphat.

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 feltétel: -

10. A képzés formája, módszerei

A képzés formája: csoportos jelenléti képzés.

A képzés módszerei:

- Előadás

- Az előadáshoz kapcsolódó páros és kiscsoportos munkával témafeldolgozás

- Önirányított tanulás, kooperatív oktatási módszerek
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