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1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal (R569)

2. A képzés besorolása

Általános képzés

3. A képzés célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a logikai- és táblajátékok sokszínűségét, a különböző
táblás játékok fajtait, szabályait, illetve alkalmazásának lehetőségét az értelmi képességek fejlesztésében, a
szabadidő igényes, tartalmas eltöltésében, a társas élet erősítésében, a rendszeres megmérettetésre és a
versenyzésre való kondicionálásában. A teljesített gyakorlatok által képessé válik különböző táblajátékok
játszására és alkalmazására a gondolkodásfejlesztésben.

4. A képzés célcsoportja

Mindazok, akik a gondolkodásfejlesztés és/vagy a táblajátékok iránt érdeklődnek akár szakmai tevékenységük
(pl.: tehetségesekkel foglalkozók), akár személyes érintettségük (pl. táblajátékokat tudatosan használó szülő),
akár személyes érdeklődésük alapján.

5. Csoportlétszám

Minimális: 10 fő

Maximális: 24 fő

6. Tervezett képzési idő

A képzés óraszáma: 15 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák

Ismeret (tudás)

Áttekintéssel rendelkezik a stratégiai táblajátékokról, rendszerbe foglalja azokat.
Ismeri az összefüggést a táblajáték alkalmazásának lehetősége és a gondolkodásfejlesztés,
tehetséggondozás között.
Látja az összefüggést a táblajáték alkalmazásának lehetősége és a logikai fejlesztés között.
Felsorol a tréning során megismert táblajátékokkal rokon játékokat és a jellemzői alapján elhelyezi a
táblajáték birodalomban.
Ismeri a képzés során bemutatott táblajátékok szabályait.

Készség, képesség



A táblajátékot a stratégiai gondolkodásfejlesztésben alkalmazza.
A táblajátékot eszközként használja a motivációs és a tanulásszervezési készségek kialakításához.
A táblajátékot eszközként alkalmazza a kommunikációs, tervezési és együttműködési készségek
fejlesztéséhez.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség: Felsőfokú iskolai végzettség. Felsőfokú iskolai végzettség hiányában középfokú iskolai
végzettség és legalább 10 táblajáték előzetes ismerete.

Szakmai végzettség: -

Szakmai gyakorlat: -

Egyéb feltétel(ek): -

9. A képzésben való részvétel feltételei, a megengedett hiányzás mértéke

Részvétel követésének módja: Résztvevő által aláírt jelenléti ív.
Megengedett hiányzás: A képzés összes óraszámának 20%-a.
Egyéb feltétel: -

10. A képzés formája, módszerei

A képzés formája: csoportos képzés.

A program megvalósításának folyamatára, alkalmazott munkaformáira, módszereire vonatkozó ajánlás:

- Prezentációval kísért előadás

- Játékbemutatás, játékgyakorlás kiscsoportokban

- Stratégiai elemzés
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