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Szolgáltató intézmény neve és pontos címe:
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Célcsoport:
általános – és középiskolai tanárok

A továbbképzés célja:
A résztvevők legyenek képesek a hátrányos helyzetű és a lemorzsolódás veszélyének kitett tanulók
felzárkózási esélyeinek növelésére. Bővüljön eszköztáruk a tanulók iskolai előmenetelének
támogatására, a diákok egyéni fejlesztésér voantkozóan. Cél a pedagógusok mentori
kompetenciáinak fejlesztése, az adaptív tanulás és az önfejlesztő gyakorlat megerősítésének, a
mentorálás módszertanának elsajátítása elsősorban saját élményű tanulással. További cél olyan
technikák megismertetése, melyek segítségével növelhető a családok és az iskola közötti
együttműködés. növekszik a szülői felelősségvállalás a lemorzsolódás csökkentése érdekében

A továbbképzés főbb tartalmi elemei:
1.

Ráhangolás, ismerkedés, bizalomépítés, érzékenyítés, „szerződéskötés” , a közös munka

keretrendszerének kialakítása olyan gyakorlatokkal, melyeket a pedagógusok a tanulók körében is
alkalmazhatnak.

2.

Együttműködés, csoportkohézió, szociális készségek fejlesztése, szemléletváltás, fejlődési

szemlélet megtapasztalása.
3.

Kommunikáció, asszertív kommunikáció, proaktív nyelvhasználat. A családokkal történő

kapcsolatfelvétel és kapcsolatépítés lehetséges útjai.
4.

Hátrányos helyzet, hátrányképző tényezők. Okok és következmények. sajátos nevelési igény .

5.

Lemorzsolódás, lemorzsolódással veszélyeztetettek. hazai és nemzetközi helyzetkép.

Esélyteremtő együttműködési hálózat project keretében kidolgozott módszerek megismerése.
6.

Motivációs lehetőségek az egyéni tanulási utak támogatásával.

A továbbképzés során alkalmazott módszerek:
-

saját élmányű tanulás, élménypedagógiai elemek

-

interaktív előadás

-

csoportos megbeszélés

-

kooperatív technikák

-

egyéni munka

-

tapasztalati tanulás

Fejlesztendő kompetenciák:
-

kapcsolatteremtés, kommunikáció

-

szociális kompetenciák

-

módszertani készségek

A továbbképzés időtartama: 30 kontakt óra (5 tanítási nap)
A továbbképzés tervezett időszaka: 2019.08.18-23.
Érkezés: 2019. augusztus 18. estig (közös vacsora)
Távozás: 2019. augusztus 23. közös ebéd után
A képzések napi 6 órában kerülnek megvalósításra.

Tervezett helyszín:
Luther Márton Evangélikus Kollégium Nyíregyháza, Iskola u. 2.

Tervezett szabadidős tevékenységek:
-

Látogatás a Nyíregyházi Állatparkba (Sóstó Zoo)

-

Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál

-

Vezetett városi séta

-

Látogatás a Sóstói Múzeumfaluba

Egyéb, az érdeklődők számára fontos információ:
A Luther Márton Kollégium Nyíregyháza belvárosában, jól megközelíthető helyen található.
Az udvaron ingyenes parkolási lehetőség.
A kollégiumi elhelyezés azt jelenti, hogy kívánság szerint egyedül is lehet valaki egy szobában, de
akár négyen is. Ebben rugalmasan tudunk alkalmazkodni az igényekhez. A vizesblokkok
használatát illetően: maximum 3 főre jut egy WC és zuhanyzó.
A kollégium közösségi terei, udvara is rendelkezésünkre állnak, így a képzés és a szállás
kényelmesen egy helyen lesz. Az étkezést is helyben oldjuk meg, a kollégium saját konyháján
készülnek az ételek nagyon finom és bőséges adagokban, melyben szerepelnek majd helyi
jellegzetességek, mint a nyírségi töltött káposzta.
Majorosné Lasányi Ágnes
igazgató

