A tanári szemléletmód és gyakorlat megújítása – A tanulás tanítása
Akkreditált pedagógus-továbbképzés
Szervező és alapító neve: Református Pedagógiai Intézet
Alapítási engedély szám: 138/10/2020
Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025.03.23.
Foglalkozási órák száma: 60
A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami
Oktatók: Bartha Jánosné és Szalay Mária
A továbbképzés helyszíne és időpontja: A jelentkezők igényei alapján (minimumlétszám: 12 fő)
A képzés tanúsítvánnyal zárul, mely beszámítható a kötelező továbbképzésekbe. Tantestületi megrendelés
esetén igény szerinti helyszínen és időpontban is megszervezzük.
A program tartalmának rövid ismertetése: A képzés elsősorban a hagyományos tanári gondolkodás és
gyakorlat átalakítására, módosítására törekszik. A program az aktív, interaktív és reflektív tanulás
módszereit és technikáit követve és felhasználva a kritikai gondolkodás tartalmát, fejlesztésének
lehetőségeit kibontó, egymásra épülő témákban strukturálódik. Szaktudományos hátterével, pedagógiai
törekvéseivel, módszer- és eljáráskészletével olyan elméleti és gyakorlati tudást mozgósít és közvetít,
amely a kritikai gondolkodás fejlesztését az interaktív és reflektív tanulást, tanulássegítést helyezi a
középpontba.
A tréning specialitása: A saját élményen alapuló tanulási folyamat megtapasztalása, az itt szereplő
technikák gyakorlati hasznosságának beláttatása. A tanulói szerep átélése, a metakogníció folyamatos
gyakorlása.
A tréningen résztvevő pedagógusok visszajelzései a képzésről:
„Bebizonyosodott számomra, hogy ezeket a tanulási technikákat bármilyen órán, napközis
foglalkozáson alkalmazhatom, nemcsak a szövegfeldolgozás során.”
„Rendszerben gondolkodni, jól irányzott kérdéseket feltenni és tudatosan magasabb gondolkozási
művelteket végezni – ezt élhettük át."
„A tanítási óra előkészítése sok időt vett igénybe, ugyanakkor az órán a segítő szerepem lett a domináns,
sokkal jobban betekintést nyertem az osztály munkájába. A tanulók aktívan részt vett az ismeretek
elsajátításában, több lehetőségem volt az egyéni képességek kibontakoztatására és a társas
kompetenciák fejlesztésére.”

A jelentkezés feltételei: egyetem és/vagy főiskola; bármely tanár, tanító szak; tanító, általános és
középiskolai tanári végzettség
A tanúsítvány kiállításának feltétele a tréningen való 100%-os részvétel, valamint portfólió és reflexiós
levél készítése.
Részvételi díj összege: 55.000–60.000 Ft.
A református köznevelési intézmények pedagógusainak kedvezményesen 55.000 Ft.
Részvételi díjon felüli egyéb költségek: utazási-, étkezési- és szállásköltség.
A programól bővebb tájékoztató kérhető: Bajnokné Vincze Orsolya (bajnok.orsolya@reformatus.hu)

