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Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés  

és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos  

országaival 

 
Pedagógus-továbbképzés feltételeiről szóló tájékoztatás a résztvevők számára 

 A tanulási motiváció növelése című képzésen 
 

A továbbképzés időpontjai: 2021. február 5., 6., 12., 13. 

A továbbképzés helyszíne: online 

Képző: Milánkovics Ibolya 

 

A továbbképzés célcsoportja: tanító vagy tanár szakképzettséggel rendelkező gyakorló pedagógusok. 

 

A továbbképzés óraszáma 30 óra, 24 kontaktóra 4 jelenléti napon és 6 óra távmunkában. A jelenléti 

napok online valósulnak meg a Microsoft Teams felületén keresztül, a csatlakozáshoz szükséges linket 

az első továbbképzési napot megelőzően küdjük meg a résztvevők számára. 

 

A továbbképzés célja:  

 

 Elméleti és gyakorlati ismeretek szerzése a motiválatlanság okainak feltárására, és a motiválás 

eszköztárának bővítésére, elemző képesség kialakítása a motiválás szempontjából a tanítási-

tanulási folyamat minden fontos fázisára, konkrét példák meghatározása a motiváció lehetsé-

ges módjaira a saját tantárgyak, műveltségi területének megfelelően. 

 A hálózati tanulási kultúra elsajátítása; a szülők megnyerési, bevonási módjainak, eszközeinek 

megismerése a tanulók motiválása szempontjából; képességek kialakítása a tanári attitűd for-

málására; a személyes motiváltságra alapuló értékfeltárási folyamat megtervezése a saját szü-

lőföldre vonatkozóan.  

 A Kárpát-medencei köznevelési intézmények közötti kapcsolat erősítése, hozzájárulás a tanulói 

motiváció növeléséhez, az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez.  

 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

 

1) A tanulási motiváció területei, jellemzői. 

 

2) A tanulási motivációt befolyásoló tényezők: Az iskola pozitív légköre, a rendszeres együttmű-

ködés gyakorlata, a társas támogatás, a facilitá-

ció, a tanulói munkaformák szerepe a tanulási 

motiváció növelésében. 
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3) A tanítási-tanulási folyamat fázisainak elemző áttekintése az előzetes tudás felmérésétől az 

ellenőrzés-értékelésig a motiválási lehetőségek figyelembe vételével. A szülők megnyerésének, 

bevonásának módjai, eszközei a tanulók motiválása szempontjából. 

 

4) Gyakorlati példa az elméleti ismeretek megvalósítására: Szülőföldünk értékei. Csoportmunka 

keretében példák gyűjtése a motiváció lehetőségeire a csoport által választott tantárgyhoz, mű-

veltségi területhez kapcsolódva – közös ötlettár, jó gyakorlat gyűjtemény létrehozása. 

 

További tájékoztatásért keresse Kozmáné Bata Zsuzsannát a +36-30-461-59-10 telefonszámon vagy 

a kozmane.bata.zsuzsanna@oh.gov.hu e-mail címen. 

 

Budapest, 2021. január 19. 

 Üdvözlettel: 

 Kiss Dávid 

 szakmai vezető 

mailto:kozmane.bata.zsuzsanna@oh.gov.hu

