TANFOLYAMAJÁNLÓ
NEMES GÁBOR
Az Apáczai Kiadó egyik alapvető feladata, hogy segítse a közoktatási intézmények vezetőit a rendelkezésükre álló emberi
erőforrásuk fejlesztésében, a tantestület pedagógusainak továbbképzésében, alkotóerejük és tudásuk kiaknázásában.
A TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú Iskolai tehetséggondozás című pályázatra pályázó intézmények számára az alábbi akkreditált továbbképzéseket javasoljuk a pedagógusok sikeres szakmai-módszertani felkészítéséhez:
A tanfolyam címe
A tehetség gondozása 6–18 éves korban
Kreativitásfejlesztés az iskolában
A tanulók egyéni képességeihez igazodó differenciált fejlesztés
Projektpedagógia, epochális oktatás
Kooperatív tanulás – az együttműködésen alapuló tanítási eljárások

Óraszám
30 órás
30 órás
30 órás
30 órás
30 órás

Engedélyszám
OKM-4/293/2009
OKM-2/78/2006
OKM-4/270/2009
OKM-3/345/2009
OKM-3/345/2009

Metakognícióra épülő hatékony tanítási eljárások az általános iskolában

30 órás

OKM-4/62/2009

Újszerű tanulásszervezési módszerek

30 órás

OKM-4/335/2009

Tevékenység-központú pedagógiák a mindennapi nevelés-oktatás folyamatában

30 órás

OKM-1/66/2010

A matematikai tehetség fejlesztése az 1–4. évfolyamon

30 órás

akkreditáció alatt

Tehetségfejlesztés a természettudományok területén az 5–8. évfolyamon

30 órás

akkreditáció alatt

Anyanyelvi tehetséggondozás az 1–4. évfolyamon
Anyanyelvi tehetséggondozás az 5–8. évfolyamon

30 órás
30 órás

akkreditáció alatt
akkreditáció alatt

Ismertető az új képzésekről
1. A matematikai tehetség fejlesztése az 1–4. évfolyamon
A program során a pedagógusok alkalmassá válnak a matematikában megmutatkozó kimagasló képességek felismerésére, kibontakoztatására. Gyakorlati segítséget kapnak a különböző feladattípusokon keresztül a tehetséges tanulók
speciális fejlesztésére.
2. Tehetségfejlesztés a természettudományok területén az 5–8. évfolyamon
A továbbképzés célja, hogy a tanárok még inkább képessé váljanak a természettudományos tárgyak iránt érdeklődő
tanulók motivációjának folyamatos fenntartására komplex gyakorlati fejlesztés segítségével.
3. Anyanyelvi tehetséggondozás 1–4. évfolyamon
A tanfolyam során a tanítók az anyanyelvi irodalmi alkotótevékenységek területén jártasságot szereznek az átlagtól
pozitívan eltérő képességű tanulók azonosításában, fejlesztésében. Ezen belül különösen a hatékony szövegértést és
megértést támogató reflektív eljárásokkal ismerkednek meg.
4. Anyanyelvi tehetséggondozás az 5–8. évfolyamon
A képzés segíti az anyanyelvi tárgyakat tanító pedagógusokat az irodalmi tehetségek felismerésében. Újszerű tehetségfejlesztő stratégiákkal ismerkednek meg, melyek használatával gazdagíthatják speciális tehetségfejlesztő programjaikat.
Bízunk abban, hogy továbbképzéseink hozzájárulnak a közoktatás tartalmi fejlesztését elősegítő pályázati
célok megvalósításához, az eredményes tehetséggondozáshoz.
A pályázatokkal és képzésekkel kapcsolatos további információk:
Bárány Jánosné – pályázati projektvezető (06-30-631-11-58; 06-30-661-43-38); Nemes Gábor – továbbképzés-vezető (06-20-533-85-53); Megyei, területi szakreferensek (www.apaczai.hu/szakreferensek)
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HÍREK, ESEMÉNYEK

