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 „MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM” 
 

 

MEGHÍVÓ  
15 ÓRÁS „RÖVID KÉPZÉSRE” 

 
Kedves Kollégák! 
 
Tisztelettel meghívjuk Önt és Kollégáit a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 sz. Mentor(h)áló 2.0 Program keretein 
belül a következő 15 órás képzésünkre. 
 

A képzés címe: Idegennyelv-oktatás nyelvtanulási nehézséggel küzdők számára 
 
A képzés helyszíne: SZTE JGYPK, 6725 Szeged, Hattyas utca 10, XXXX-os terem (TÉRKÉP ITT!) 
 
A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 2 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint: 

1. időpont: 2015. június 22. (hétfő) 1300 – 1900  
2. időpont: 2015. június 23. (kedd) 1300 – 1800  

A képzést vezeti: Dr. Juhász Valéria főiskolai docens 

Közreműködő oktató: Dr. Juhász István 

A képzés rövid bemutatása: 
A képzés elsősorban azoknak a nyelvtanároknak nyújt segítséget, akik az integrált oktatás mindennapjaiban 
tapasztalják, hogy vannak tanulók, akik nem vagy nehezen tartanak lépést a tananyaggal, és a puszta gyakorlás sem 
hoz számukra jelentős eredményt. A képzés során olyan részképesség-fejlesztő módszereket, technikákat ismernek 
meg a képzés résztvevői, amelyek speciális segítséget jelentenek az egyes tanulóknak a sajátos igényeiknek 
megfelelően. A kurzus tevékenységorientált, nem előadásszerű! 
 
A képzés tervezett témái: 

1. Az inkluzív nevelés kihívásai. 
2. A hatékony tanítás, tanulás összetevői. 
3. Az anyanyelv elsajátításának zavarai. 
4. A beszédészlelés és beszédmegértés összefüggése a tanulással. 
5. A diszlexia, diszgráfia felismerése – fejlesztési technikák. 
6. A vizuális differenciálás technikái, vizuális fejlesztés nyelvórán. 
7. Az auditív percepció fejlesztése nyelvórán. 
8. Személyre szabott, fejlesztő hanganyagok készítése számítógéppel. 
9. Az emlékezet. 
10. Emlékezetfejlesztési gyakorlatok. 
11. Tanulástechnikai módszerek (vázlat, táblázatok, a gondolattérképek típusai, koncentrikus körök). 
12. Szótanítás, szócsaládok tanítása. 
13. Színes nyelvtan. 
14. Projektmódszer.  
15. Egy projekt elkészítése. Gantt-diagram-készítés számítógéppel. 

 
Célcsoport: nyelvtanárok 
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FONTOS: A képzésen való részvételről (15 óra) a résztvevők igazolást kapnak, mely a 277/1997. (XII.22.) Korm. 
rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők 
juttatásairól és kedvezményeiről 5. § (1) (3) c) (6) pontjai alapján elszámolható (a kötelező hétévenkénti pedagógus 
továbbképzés 120 órájának 25 százaléka mértékéig).  
 
A jelentkezés módja és ideje: 

 a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben a juhaszvali@gmail.com címre várjuk 
 jelentkezési határidő: 2015. június 18. (csütörtök) 12.00. 
 minden intézményből 1 jelentkezési lapot várunk, amelyen az intézmény összes jelentkezője szerepel  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 


