Individuálpszichológiai szemléletű bátorító pedagógia elmélete és
gyakorlata
Az adaptációs problémákkal küszködő fiatalokkal való bánásmód szükségessé teszi olyan
pszichológiai megalapozottságú pedagógiai módszerek elsajátítását, melyek preventív, profilaktikus
eszközként állhatnak a pedagógusok rendelkezésére. Alfred Adler és pszichológiájának követői
megpróbáltak egy olyan pedagógiát kidolgozni, mely alkalmas az egyéniségtorzulások megelőzésére,
és ami hozzájárul az interperszonális konfliktusok megoldásához, és az egészséges életstílus
kialakításához.
A képzés munkaformái:
1. Előadások, szemináriumok: A program bemutatja a lélektan személyiségelméleti-, valamint
személyiségfejlődésre vonatkozó - az individuálpszichológiai ismereteket alátámasztó - koncepcióit,
ismerteti az adleri személyiségelmélet helyét a személyiségelméletek rendszerében, az
individuálpszichológia fogalmi rendszerét, valamint az individuálpszichológia nevelési elveit, módszereit.
Követelmények: Részvételi kötelezettség, max. 20%-os hiányzási tűréshatárral. A tematikai egység
végén, irodalom-feldolgozó szeminárium keretében, az előadáson, a kötelező és ajánlott irodalomban
szerzett ismeretek kiselőadás formájában történő bemutatása.
2. Pedagógiai helyzetgyakorlatok: A pedagógiai, pszichológiai szempontból kritikusnak tartott helyzetek
megértése, elemzése, szituációs gyakorlatok, video-felvételek eszközrendszerének segítségével.
Követelmények: Részvételi kötelezettség, max. 20%-os hiányzási tűréshatárral. A tematikai egység
végén, pedagógiai helyzetgyakorlat keretében, az előadáson, a kötelező és ajánlott irodalomban
szerzett ismeretek alapján kialakított szempontok segítségével pedagógiai helyzetek, konzultációk
individuálpszichológiai szempontú elemzése, záró-dolgozat formájában történő leírása és
vizsgabizottság előtti megvédése.
A tanúsítvány kiadásának feltétele: A tanfolyami kötelezettségek teljesítése, valamint a záró dolgozat
elkészítése, megvédése.
A továbbképzés célcsoportja:
Alapképzési ill. főiskolai szintű szakokat végzett szakemberek: csecsemő és kisgyermeknevelő,
óvodapedagógus, tanító, általános iskolai tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, VAGY egyetemi
illetve mesterképzési szintű pedagógiai vagy tanári szakokat végzett szakemberek.
Óraszám: 30 tanóra
Résztvevők száma: 12-50 fő
A tanúsítvány kiadásának feltétele: A tanfolyami kötelezettségek teljesítése, valamint a záró dolgozat
elkészítése.
Beszámíthatóság más képzésekbe:





A tanfolyam sikeres elvégzése esetén beszámítható a módszerspecifikus individuálpszichológiai tanácsadó
képzésbe, mely a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület keretében zajlik.
A képzés azonos óraszámmal beszámít a NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK
PEDGAGÓGIAI KARA által akkreditáltatott INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI ALAPOZÁSÚ „BÁTORÍTÓ
PEDAGÓGIA” SZAKTERÜLETEN szakirányú továbbképzési szak tanulmányi teljesítésébe. A képzés oktatói
között minősített egyetemi oktatók is szerepelnek a képzés konvertálhatósága céljából.
A képzés azonos óraszámmal beszámít a NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK
PEDGAGÓGIAI KARA által akkreditáltatott INDIVIDUÁLPSZICHOLÓGIAI ALAPOZÁSÚ „BÁTORÍTÓ
PEDAGÓGIA” SZAKTERÜLETEN pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
tanulmányi teljesítésébe

Képzési díj: 1500 Ft/óra
A jelentkezés módja: A hivatalos regisztráció a jelentkezési lap visszaküldésével (e-mailen) történik!
A tanfolyamokról információt ad és a jelentkezéseket regisztrálja: Ferencz Valéria
e-mail: valeria.ferencz@gmail.com; telefon: 30/58-300-15

