
 

 

 

 

 

 

A pedagógus, mint ”LÁMPÁS”- A képzelet és a gondolkodás integratív 

fejlesztésének lehetőségei 
 

 

Szolgáltató intézmény neve és pontos címe: 

Oktatáskutató, Tanácsadó és Fejlesztő Bt., 9029 Győr, Szitásdomb u. 51. 

 

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: 

Dr. Mészáros Attila baroti@oktataskutato.hu 

 

 

Célcsoport: Határon túli magyar gyakorló pedagógusok 

 

A továbbképzés célja: 

A program célja: a tanítási-tanulási folyamat integratív szemléletének mélyítése, az integrálszemlélet 

fejlesztése a pedagógiában.  

 

Galilei írja egy könyvében, hogy egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán 

segíthetsz neki, hogy maga fedezze fel a dolgokat. A tanulói megismerési folyamatoknak 

számos formája van. A gyermekek többszörös intelligenciájának felfedezése, a gyermek 

kognitív, affektív és attitűd területeinek fejlesztése alapvető és egyénenként változó. Ebben 

a folyamatban a legfontosabb a pedagógus személyisége és tudatossága, a gyermek 

fejlődési vonalaira irányított éber figyelme és aktív jelenléte. A gyermek aktív és alkotó 

állapotának fenntartásához az affektív és akarati területek bevonásával egyensúlyt teremtve 

kell a gondolkodást és a képzeletet is fejleszteni egy egyedi személyiséget támogató tanári 

attitűd segítségével. A képzésen megjelenik a nem átlagos tanulókkal való foglalkozás, a „Z” és alfa 

generáció fejlesztési lehetőségei, mindezt sajátélményű gyakorlatok révén segítünk felfedezni. 

A képzésen integrálva a saját példákat, számos cselekvés alapú, kogníciót és az résztvevők 

képzeletvilágát használó fejlesztő gyakorlatokat tanulnak és gyakorlatorientált feladatokban szereznek 
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jártasságot. A megismert módszereket közvetlenül tudják majd a saját pedagógiai munkájukba 

adaptálni a résztvevők. 

A képzés alatt bőséges szakirodalommal, fejlesztő gyakorlatok feladatgyűjteményével látjuk el a 

hallgatókat.. 

A képzésben résztvevők megismerik Győr, mint iskolaváros specialitásait. 

 

A továbbképzés főbb tartalmi elemei:  

- A képzelet és gondolkodás fejlesztésének pedagógiai lehetőségei 

- A képzelet és gondolkodás fejlesztését támogató tanári attitűd kialakítása 

- A Z és alfa generációs tanulók speciális fejlesztésének a módja. 

- Játéktárgyűjtemény ismertetése, átadása 

- Megerősítő és fejlesztő pedagógusi visszajelzések bemutatása, disszemináció 

 

A továbbképzés során alkalmazott módszerek: 

 interaktív előadás, 

 tréning módszer 

 egyéni munka, 

 kooperatív műhely munka, 

 dramatikus módszerek 

 playback technika 

 

Fejlesztendő kompetenciák: 

 folyamatos önfejlesztés képessége 

 szerep flexibilitás, spontaneitás 

 komplex gondolkodásmód 

 problémamegoldó képesség 

 önbizalom-önreflexió-önismeret  

 empátia 

 kreativitás 

 

A továbbképzés időtartama: 30 kontakt óra (5 tanítási nap) 

 

A továbbképzés tervezett időszaka: 2019.08.4-9. 

Érkezés: 2019. augusztus 04. 17.00-tól (közös vacsora) 

Távozás: 2019. augusztus 10. reggeli után 

 



A képzés és szállás helyszíne: A képzés Győr történelmi városközpontjának közepén lesz! 

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium 

Győr, Széchenyi tér 8-9, 9022 

 

 
 

 

 

 

 



Tervezett szabadidős tevékenységek:  

 

Pannonhalmi Apátság és az 1000 éves iskola meglátogatása (Apátság, könyvtár, iskola, kollégium, 

botanikus kert), Győr városnézés, győri kézműves műhelyek meglátogatása: kékfestés, wellness fürdő, 

borkóstoló) 

 

 

Dr. Mészáros Attila, Dr. Baróti Enikő 

 
 


