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Az anyanyelvi nevelés jelenléte különböző 
műveltségi területeken 
A továbbképzés célja 
A továbbképzés fő célja rávilágítani a mindennapi peda-
gógiai gyakorlat példáin keresztül a szövegértés-szövegal-
kotás kiemelt szerepére és kulcsfontosságára a különböző 
műveltségi területek (tantárgyak) oktatása területén.

Továbbá lehetőséget teremteni arra, hogy a részt vevő 
pedagógusok az elméleti ismeretek elsajátításán túl a gya-
korlatban is megismerhessék a szövegértés-szövegalkotás 
fejlesztésének módjait különböző tantárgyakban:

– tantárgyköziség funkciója,
–  anyanyelvi kompetenciát fejlesztő feladatok és gya-

korlatok más-más műveltségi területhez,
–  a szövegértés-szövegalkotás fejlesztését támogató ta-

nulási eljárások.
További cél a kompetenciaalapú nevelés-oktatás egyes 
módszertani, didaktikai elemeinek bemutatása és azok al-
kalmazási módjainak megtapasztalása: 

–  a tanulók egyéni fejlesztését szolgáló meg� gyelési 
szintek; 

– di� erenciálási lehetőségek; 
– kooperatív tanulás; 
– projektoktatás; 
–  a tantárgyköziséget szolgáló digitális anyanyelvi tan-

anyagok.

A program tartalmának rövid ismertetése
A program gyakorlati példákon keresztül bemutatja az 
anyanyelvi nevelés sokrétűségét és fejlesztési lehetőségeit 
a különböző tantárgyakon belül, hiszen az elsődleges cél 
az árnyalt és sokoldalú anyanyelv kompetenciává fejlesz-
tése.
  
A továbbképzés 6,5 óra elméletből és 23,5 óra gyakorlat-
ból tevődik össze, és elsősorban a kiscsoportos munka-
forma jellemzi. 

Főbb tematikai egységei
– A kompetenciaalapú fejlesztés hatása
– A kompetenciaalapú nevelés lényegi elemei
–  A kompetenciamérések eredményei a szövegértés-

szövegalkotás területén
–  A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése nem anya-

nyelvi órákon
–  A szövegértés-szövegalkotás fejlesztését támogató ta-

nulási eljárások
–  A kompetenciaalapú nevelés-oktatás módszerei, esz-

közei
– Az anyanyelvi nevelés jelenléte a különböző tanórákon

Kompetenciaalapú anyanyelvi nevelés az 1–4. 
évfolyamon
A továbbképzés célja 
Az anyanyelvi nevelés az iskola egyik legfontosabb felada-
ta, hiszen az anyanyelvi kompetencia olyan eszköz, mely 
nélkül ma már elképzelhetetlen a társadalmi érintkezés, 
az egyének közötti kommunikáció, valamint a különböző 
tudományterületek megismerése, új ismeretek szerzése. 
Ebből kiindulva a továbbképzés elsősorban az anyanyelvi 
nevelés komplexitására, a szövegértés-szövegalkotás elvá-
laszthatatlan egységére, a kommunikáció kiemelt szere-
pére hívja fel a pedagógusok � gyelmét a mindennapi pe-
dagógiai gyakorlat példáin keresztül.

A továbbképzés 9 óra elméletből és 21 óra gyakorlatból 
tevődik össze, és elsősorban a kiscsoportos munkaforma 
jellemzi. 

Főbb tematikai egységei
– A kompetenciaalapú fejlesztés hatása
– A kompetenciaalapú nevelés lényegi elemei
–  A kompetenciamérések eredményei a szövegértés-

szövegalkotás területén
–  A kompetenciaalapú szövegértés-szövegalkotás jel-

lemzői az 1–4. évfolyamon
– Az alapozás területei, jellemzői
– A beszédészlelés fejlesztése
– A beszédmegértés fejlesztése
–  A kompetenciaalapú nevelés-oktatás módszerei, esz-

közei
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Kompetenciaalapú anyanyelvi nevelés az 
5–12. évfolyamon
A program tartalmának rövid ismertetése
A túlnyomórészt gyakorlati tevékenységekre épülő 
program során lehetőség nyílik arra, hogy a részt vevő 
pedagógusok az elméleti ismeretek elsajátításán túl a 
gyakorlatban is megismerhessék az élményközpontú iro-
dalomtanítást (saját gondolatok megszólaltatása irodalmi 
művek kapcsán, saját értelmezések kialakítása, kreatív 
írás, alkotás, készségek és tevékenységek ötvözése, mint 
pl. � lm- és műelemzés, jelmezkészítés, zenei aláfestés).

Emellett megismerhetik a kompetenciaalapú anyanyel-
vi nevelés-oktatás egyes módszertani, didaktikai elemeit 
és azok alkalmazási módjait (a tanulók egyéni fejlesztését 
szolgáló meg� gyelési szintek, di� erenciálási lehetőségek, 
kooperatív tanulás, projektoktatás, a komplex anyanyelvi 
nevelés tanulói és tanári eszközei).

A továbbképzés 6,5 óra elméletből és 23,5 óra gyakorlat-
ból tevődik össze, és elsősorban a kiscsoportos munka-
forma jellemzi. 

Főbb tematikai egységei
– A kompetenciaalapú fejlesztés hatása
– A kompetenciaalapú nevelés lényegi elemei
–  A kompetenciamérések eredményei a szövegértés-

szövegalkotás területén
– Élményközpontú irodalomtanítás
– Kreatív írás, alkotás
– Újszerű anyanyelvi nevelés
– Komplex anyanyelvi nevelés
–  A kompetenciaalapú nevelés-oktatás módszerei, esz-

közei

„Beszél az írás, mesél a rajz.” – Grafológia a 
pedagógiában
A program tartalmának rövid ismertetése
A továbbképzés bevezeti a résztvevőket a grafológia mint 
írástudomány világába, amely a kézírás, valamint az író 
ember jelleme, hangulata, szociális kapcsolata közötti 
összefüggéseket kutatja.

A pedagógiai grafológia és a gyermekrajzelemzés alap-
ismereteinek birtokában a pedagógusok könnyebben nyo-
mon követhetik a gyermekek személyiségének fejlődését, 
azonosíthatják a tanítványaik teljesítményét akadályozó 
problémákat, háttértényezőket. 

A pedagógiai grafológia témakörben a résztvevők de� -
niálják az írás fogalmát, megismerik a grafológia eszkö-
zeit, módszereit, alkalmazási területeit és felhasználási 
lehetőségeit a pedagógiai munkában. Szó lesz a grafológia 
validitásáról, felhasználásának etikai és szakmai kritéri-
umairól.

A tanfolyam ismeretanyagának birtokában a részt vevő 
pedagógusok képesek lesznek felismerni a krízishelyzetek 
írásjellemzőit, a szorongásra, depresszióra, devianciára 
utaló jeleket. 

A gyermekrajzelemzések témakörben elsajátított isme-
reteket alkalmazva a résztvevők többet tudhatnak meg 
a gyermekek személyiségéről, életterükről, ennek hatás-
rendszeréről.

A résztvevők megismerkednek a rajzvizsgálati eljárások 
módszertani elveivel, lépéseivel a rajzok értelmezési lehe-
tőségeivel. A tanfolyam főleg elméleti ismeretekre épül, 
az előadásokat azonban nagy számú képanyag, ábrák 
illusztrálják, melyek által az ismeretátadás élvezhetőbbé 
válik.

Főbb tematikai egységei
– Grafológiai alapismeretek
– A modern „c”-kötéses állóírás
– Segítségnyújtás a pályaorientációhoz
– A tanulási és viselkedési zavarok jegyei
– Gyermekrajzok elemzése

A tanfolyami díj kiegyenlíthető az Exkluzív szerződés 
visszatérítéséből és a szerződést nem kötő iskolák hű-
ségjutalmának összegéből.

Továbbképzési szolgáltatásainkon kívül vállaljuk szak -
mai napok, nevelési értekezletek, nevelőtestületi 
fel  készítések szervezését és lebonyolítását.

További információ: a megyei szakreferensektől 
(www.apaczai.hu/szakreferensek).
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