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A képzés meghatározó tartalmi és formai elemei

Képzés címe

Egyéni fejlesztési terv készítése

Oktató(k) neve

Farkas Lászlóné



Képzés elemei (főbb tematikai
egységek) címszavakban







Kognitív képességek áttekintése
A 6-10 éves gyermek beszédtevékenységének
jellemzői
Agyféltekék szerepének áttekintése
Tanulási zavar jellemzőinek áttekintése
Tanulási zavart mutató gyermek
esettanulmányának áttekintése
A pedagógusok által is használható vizsgálati
lapok bemutatása, azok értékelése
Egyéni fejlesztési terv készítése

5 óra (5x45 perc)

Időtartam






Jellege (aláhúzandó)

előadás
interaktív előadás
tréning
távoktatás (skype, videokonferencia)

Ajánlott létszám (min-max fő)

4-20 fő

Kiknek ajánljuk, célcsoport
(végzettség/beosztás)

tanítók, napközis nevelők

Székhely: 1042 Budapest, Viola utca 3-5.
Debreceni telephely: 4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.
Miskolci telephely: 3530 Miskolc, Kálvin János utca 2.
Nagykőrösi telephely: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
E-mail: refpedi@reformatus.hu
Internet: www.refpedi.hu

Technikai szükséglet
felsorolása (terem mérete,
berendezése; eszközigény:
laptop, projektor, hangfal,
interaktív tábla…)

az adott csoport létszámának megfelelő tanterem;
laptop, projektor, interaktív tábla, hangfal
Elméleti előadás (1 óra)
- Kognitív képességek (észlelés, figyelem,
emlékezet, a gondolkodás és a nyelv)
- A 6-10 éves gyermekek beszédtevékenységének
és –érzékelésének jellemzői
- Az agyféltekék
- A tanulási zavar

A képzés elemei (sorrendben,
időkerettel)

Interaktív előadás és tréning (3 óra)
- Egy tanulási zavart mutató gyermek
esettanulmányának áttekintése
- Vizsgálati lapok bemutatása
- Tanulási zavart mutató gyermekkel elkészített
konkrét vizsgálati anyag elemzése egyéni vagy
csoportmunkában a résztvevők által:
1. emberalakrajz vizsgálata, értékelése
2. verbális emlékezet vizsgálata,
értékelése
3. reláció-szókincs vizsgálata,
értékelése
4. következtetés vizsgálata, értékelése
5. figyelem vizsgálata, értékelése
6. olvasási vizsgálat és értékelése
7. írás vizsgálata és értékelése
8. nyelvi, helyesírási vizsgálat és
értékelése
9. szövegértési vizsgálat és értékelése,
10. családrajz értékelése
11. elvarázsolt családrajz értékelése
- 3 hónapos ciklusra elkészített egyéni fejlesztési
terv bemutatása
- A résztvevők által vizsgált anyag alapján egyéni
fejlesztési terv készítése egyéni vagy
csoportmunkában
Megbeszélés, tapasztalatcsere (1 óra)
- Az elkészült egyéni fejlesztési tervek bemutatása

