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Nyilvántartásbavételi szám: PL-7955

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

Befogadó és toleráns (osztály)közösségek formálása (R615)

2. A képzés besorolása

Szakmai képzés

3. A képzés célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő szociálpszichológiai és szociológiai ismeretekkel, többlettudással
rendelkezik arról,

hogyan működnek a különböző típusú - iskolai és civil kortársi csoportok, hogyan közelíthető meg a
csoportok világa a pedagógia, a szervezetszociológia, a szociálpszichológia szemszögéből
miben áll e különböző ifjúsági csoportok felnőtt irányítása, milyen szerepet töltenek be a felnövő
nemzedék szocializációjában
milyen kibontakozási, érvényesülési esélyeket kínálnak e társas alakzatok a tagjaiknak, milyen tere van a
csoportok öntevékenységének, önszerveződésének, az önirányításnak,
milyen tipikus versengési és konfliktus helyzetek, intoleráns megnyilvánulások jellemzik e csoportok
életét
milyen körülmények befolyásolják és szabályozzák a tehetséges tanulók helyzetét – elismertségét és
kommunikációs nehézségeit – e csoportokban.

Megismerkedik a csoportok társas rendszerét , eredményeit és gondjait bemutató módszerekkel, valamint
attitűdökkel kommunikációs és csapatépítő technikákkal, amelyek révén

a csoportokban közös értékké, büszkeség tárgyává tehető, amiben az egyes tagok kivételesek, egyediek,
támogatható a közösség és az aktuálisan nehézségekkel küzdő tagjai, hogy nevelői közreműködéssel
kezelni legyenek képesek kommunikációs feszültségeket, érték- és érdekkonfliktusaikat
fejleszthetők a diákok társas kompetenciái
a csoportok konstruktív kapcsolatokat építhetnek ki közvetlen és tágabb környezetükkel, a diákok
gyakorolhatják civil kompetenciáikat.

Képet alkot a csoportmunka, a készségfejlesztés szakmai és etikai követelményeiről, valamint buktatóiról, a más
szakmákkal való együttműködés lehetőségeiről.

4. A képzés célcsoportja

Diákközösségekkel foglalkozó pedagógusok, szabadidő szervezők, segítők

felsős és gimnáziumi korosztályt tanító pedagógusok számára, osztályfőnökök!!!!

5. Csoportlétszám



Minimális: 7 fő
Maximális: 15 fő

6. Tervezett képzési idő

A képzés óraszáma: 15 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák

Csoportpszichológiai alapfogalmak értő alkalmazása pedagógiai helyzetek elemzésében

Osztályközösségek helyzetét és problémáit feltáró csoportdiagnosztikai eljárások eredményeinek elemzése és
értelmezése

A feltárt problémákhoz különböző nevelési problémamegoldó és konfliktuskezelő elképzelések kimunkálása, a
lehetséges beavatkozások szakmai és etikai vonatkozásainak, önerős illetve szakmai segítség igénybevételével
történő megoldások mérlegelése

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Végzettség:  Pedaógógus, iskolapszichológus, ifjúságsegítő, szabadidőszervező munkakörök valamelyikének
betöltésére jogosító végzettség

Szakmai gyakorlat:  Nem feltétel, de előny az osztályfőnöki tapasztalat

Egészségügyi alkalmasság -

Előzetesen elvárt ismeret(ek) -

Egyéb feltétel(ek): A képzésbe bekapcsolódhatnak az osztályközösséget támogató önkéntesek, segítők akkor is,
ha az elvárt iskolai végzettséggel nem rendelkeznek, de számukra a képzés sikeres elvégzéséről csak látogatási
igazolás adható ki.

 

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

Részvétel követésének módja:  Résztvevő által az egyes képzési alkalmakon aláírt jelenléti ív, illetve a
résztvevők hiányzását dokumentáló nyilvántartás (pl.: haladási napló)

 

Megengedett hiányzás:  A képzés óraszámának 10%-a, azzal a feltétellel, hogy az első, a második és a negyedik
modul tekintetében hiányzás nem megengedett, a harmadik és ötödik modulok esteében a modulon belüli
hiányzás nem haladhatja meg az adott modul óraszámának 20%-át.

 

Egyéb feltétel(ek): Aktív részvétel a kiscsoportos munkában, a tapasztalatok közös feldolgozásában

 



10. A képzés formája módszerei

Előadás prezentációval (az első modul során módszerbemutatóval)

Kiscsoportos, páros munka: adatok, ábrák elemzése; felmérési adatok és ábrák elemzése; saját élményű
gyakorlatok; modellek elemzése; példák, modellhelyzetek elemzése

Tapasztalatcsere a résztvevők között
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